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przyjmują: Księgarnia 
ka w Borkow skiego, Mickiewieza 5. 
przyjmuj 
róg Gar 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie 

Brak 
Od kilka tygodni trwają już wa-, 

kacje sejmowe. W życiu parlamentar- ; 

nem, w polityce klubów nastąpił za-, 

stój, Część posłów prawdopodobnie 

używa letnich wywczasów, część paw-; 

nie pojechała do swoich okręgów wy-, 

borczych szykować grunt dla nowych ; 

wyborów. Okresy ciszy, okresy zani- | 

ku intensywnej walki najlepiej nada- 

ją się do rozważania cudzych i wias | 

nych błędów, dla rachunku sumienia. | 

Jeżelibym miał syntetycznie ująć | 

zasadnicze błędy polityki lewicy sej-, 

mowej w stosunku do Ziem Wschod- 
nich — to ująłbym je w dwóch sło- 

wach: brak stylu. 
W życiu ludzkim zachowanie pew* 

nego stylu odegrywa zawsze kolosal- 
ną rolę. Powabna młoda niewiasta ; 

ubrana w szykowną suknię balowę 
może sprawić wrażenie estetyczne; 
gdy jednak sześdziesięcioletnia sta- 

ruszka włoży ten sam strój, stanie 

się odrazu pośmiewiskiem. Gdy u- 
łański wachmistrz używa w stajni wy- 

razów niecenzuralnych nikogo to spe- 
cjalnie nie razi; wachmistrz zachowu- 

je swój styl. Gdy jednak w ten sam 
sposób zacznie wyrażać się członek 
Sodalicji Marjańskiej ogarnia nas u- 
czucie obrzydzenia, 
W kszałtowaniu stosunków życia 

społecznego także musi być zacho- 

wany pewien styl. Jedna kombina- 
cja naszych czynności społecznych mo 

że może sprawić wrażenie harmonij- 

ne, wrażenie pewnego systemu, gdzie 
wszystko dopasowane, inna znowuż — 

wywołała poczucie jakiegoś chaosu. 

W naszej polityce w stosunku do 

Ziem Wschodnich mogą istnieć dwa 
zasadnicze programy. Jaden nazwę 

federacyjnym, drugi nacjonalistycz- 

nym. Program federacyjny — to po- 
stawienie na kartę odrodzeńczych ru* 

chów białoruskiego i ukraińskiego. 
Program nacjonalistyczny — to dą 

nie do spolonizowania przemocą 

niepolskiej większości t. zw. Kresów 

Wschodnich. 
Nie wierzę w powodzenie progra' 

mu nacjonalistycznego. Może on zre- 

alizować swoje postulaty tylko pod 

warunkiem zastosowania środków bez- 

względnych. Jesteśmy jednak zbyt 

zależni od zagranicy, zbyt mało jest 

ustabilizowaną sytuacja w Europie po- 
wojennej, żebyśmy na taką rzecz mo* 

gli sobie pozwolić. Polityka nacjona- 
listyczna może doprowadzić tylko do 

nieznacznego wzrostu siły elementu 

polskiego w naszym kraju, nigdy zaś 

do wytworzenia polskiej większości. 

Jest to polityka krótkowzroczna. Przy 

pierwszym bowiem podmuchu nowej 

burzy dziejowej wszystkie mozolne 

zdobycze naszych nacjonalistów pry- 

sną jak domki z kart. 
Program federacyjny jest daleki 

od utopji nacjonalistycznych. Rezyg- 

nuje on całkowicie z nadziei przek- 

ształcenia dzisiejszych województw 

wschodnich w kraj etnograficznie pol- 

ski. Wzamian za to dąży on tylko do 

mocnego ugruntowania na naszych 
ziemiach polskich, wpływów kultural: | 

nych, gospodarczych i państwowych. | 

Chodzi mu nie tyle o pomnoženie | 
sily liczbowej Polakėw w tym kraju, 
ile raczej o przepojenie odradzającej 

się kultury białoruskiej, litewskiej i 

ukraińskiej elementami kultury pol- 
skiej, * 

  

  
  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. 

4 z w. Makowskiego, S-to Jańska 

ą Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

arskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń 5. Jutana, Niemiecka 4, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, 

' brak stylu zarówno w państwowej, 

Prenumeratę 
1, Skład pa- 

Prenumeratę i ogłoszenia 

Biuro ogłoszeń E. 
biura rek! w krajn 1 zagr. 

stylu. | 
Nacjonaliści budują swcje nadzie” 

je na bezwzględnej walce z wszel-; 

kiemi dążeniami do emancypzcji na- | 

rodów, ziemie dawnego W. Ks. Li- 

tewskiego zamieszkujących. Federa- 

lišci w codrodzeńczych ruchach naro- ; 

dowościowych widzą potężną, żywio- 

łową siłę, jedną z największych sił 

twórczych ostatniego stulecia. Walkę 
z tą siłą uznają oni za bezpłodną. | 

Bardziej wskazanym, bardziej korzy” 

stnym, bardziej zgodnym z histo- 

ryczną tradycją Polski wydaje się im 
sprzymierzenie się z tymi ruchami, 

pewnego rodzaju opieka nad nimi. 

Uważam, iż program federacyjny 

może nam otworzyć nowe, obszerne 
horyzonty dziejowe, może stworzyć 

nową epokę wielkości w historji Pol- 

ski. Program nacjonalistyczny uwa- 

żam za złudną utopję. Ale stokroć 

gorszą rzeczą, niż polityka nacjona* 

listyczna, jest mieszanina elementów 

z obu programów, jest stan, gdy 

jedna ręka odbiera to, co druga 

daje; jest budzenie świadomości na- 

rodowej Białorusinów i Ukraińców, 

po to, żeby ich potem zwalczać. 

Niestety taką właśnie jest obecna 
polityka Polski. Polityka nasza na 
Ziemiach Wschodnich — to ciągłe 
budzenie nieuzasadnionych nadziei 

wśród Białorusinów i Ukraińców po 
to żeby wzmóg potem metodę re- 
presyj t szykan  administracyjnych. 

Zdecydowana polityka nacjonalistycz- 

na mogłaby wyrobić wśród ludności 
niepolskiej pojęcie o Polakach, jako 

o wrogach. Polityka obecna wyrabia 
w naszym kraju przekonanie o Po- 

Ieku, jako o tym, który się grzecznie 

kłania, czekając jednocześnie dogo- 

dnej chwili, by wsadzić szpilkę, 

Naszą politykę kresową można 
scharakteryzować w ten sposób: jest 
to polityka zasadniczo nacjonalistycz- 

na z pewnemi korektywami formal- 
nemi na rzecz ideologii federalistów. | 
Sejmowi zwolenicy programu fede- | 

ralistycznego nie mają dość stanow- | 

czości, dość wiary w wyznawane | 
ideały, by konsekwentnie przeprowa: | 

dzać własną linję polityczną. Mają | 

oni jednak dostateczne siły, żeby | 
wywołać w polityce nacjonalistycznej | 
pewne czasowe odchylenia na rzecz 
bardziej tolerancyjnego traktowania 

ruchów białoruskiego i ukraińskiego, 
pewne więcej formalne, niż faktycz: | 
ne, ustępstwa. 

Stąd coraz większy wzrost anta- ; 

gonizmów, stąd chaos, zamieszanie, 

      
jak i kresowej polityce naszej 

mowej lewicy. 

Sejmowi politycy lewicowi, jeżeli 

chcą, żeby ich ideologia w stosunku 

do Ziem Wschodnich nabrała real- 
nego znaczenia, muszą określić jakąś 
wyraźną linję postępowanie, muszą 

swojej polityce nadać pewien styl. 

Bor. 
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Teatr Letni 

Występy 

C. Celińskiej i T. Wołowskiego 

Dziś 

Cnotliwa Zuzanna 
operetka Gilberta 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 
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Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
«Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego” mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od —6 w 

„prasy ryskiej, 

Cena ogloszeń: Za 

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

|Chybiona antypolska agitacja niemiecka 
w Gdańsku. 

Korzystny wpływ polsko-niem. wojny ceinej na ruch 
okrętów w gdańskim porcie. 

GDAŃSK. 6.Vill. (Pat.) Z chwilą przerwania rokowań handlowych pol- 
sko niemieckich wszystkie pisma niemieckie w Gdańsku starały się w związ” 
l tem przedstawić wobec zagranicy fatalne skutki złączenia Gdańska z 
elską. 

Rzeczywistość jadnak wykazała wkrótce bezpodstawność tej antypol: 
skiej propagandy, bowiem wczorajsza „Danziger Ztg.*” podając statystykę 
ruchu okrętów w porcie gdańskim za miesiąc lipiec, stwierdziła, iż wojna 
celna polsko-niemiecka spowodowała znaczne ożywienie ruchu okrętów w 
porcie gdańskim, gdyż statystyka podaje cyfry, jakie w poprzednich latach 
nie istniały. 

Nowy senat gdański. 
GDAŃSK, 6.VIII, (Pat.). Rokowania, prowadzone od dłuższego czasu 

między socjalnymi demokratami z centrum i liberałami w sprawie utwo- 
rzenia nowego senatu, zostały ukończone. 

Wczoraj popołudniu podpisano protokuł, który będzie podstawą no- 
wej koalicji urzędowej w Gdańsku, złożonej z trzech wspomnianych stron- 
nictw. Е 

Na mocy osiągniętego porozumienia socjalni-demokraci uzyskali w Se- 
nącie sześć miejsc, liberali 4, centrum 4. 

Stanowisko wiceprezesa senatu obejmie socjalny demokrata. 
Nowa koalicja rozporządzać będzie w Volkstagu 57 głosami. Jednak 

niemiecko-gdańska paitja ludowa zapewniła jej swoją życzliwą neutralność. 

Granice portu gdańskiego. 
GENEWA. 5.Vill. (Pat) Mały komitet rzeczoznawców, powołany do 

przedstawienia Redzie Ligi Narodów propozycji w sprawie wykreślenia gra- 
nic portu gdańskiego dia celów polskiej służby pocztowej, osiągnął całko- 
wite porozumienie i zredagował już sprawozdanie. Sprawozdanie to przed 
wręczeniem go członkom Rady będzie przesłane do wiadomości Wyso- 
kiemu Komisarzowi Ligi Narodów w Gdańsku. W pracy swej komitet opie- 
rał się na decyzji Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, 
który wypowiedział swą opinję na podstawie Traktatu Wersalskiego i Kon- 
wencji Paryskiej, że port gdański, w którym ma funkcjonować polska 
służba pocztowa, jest „strefą teiytorjalną”. Scisły komitet rzeczoznawców 
zakończył swe prace w poniedziałek wieczorem. Szwajcarska Agencja do- 
daje, że Sekretarjat Ligi Narodów zdziwiony jest tą informacją i odmawia 
udzielenia wyjaśnień. 

Wydalanie optantów polskich z Niemiec. 
BERLIN, 6.VIII. (Pat). „Lokal Anzeiger” donosi z Hamburga, iż wy- 

dalono stamtąd 200 optantów polskich. 

  

  
  

Wyrok w Sprawie zabójcy Cechnowskiego 
LwÓW. 6.Vili. (Pat). Dziś o godz. 9 min. 15 zapadł wyrok w sprawie 

Botwina, mordercy wywiadowcy Jana Cechnowskiego. Na podstawie jedno- 
myślnej uchwały trybunału morderca został skazany na karę śmierci. Po 
ogłoszeniu wyroku obrońca Botwina zaapelował do przewodniczącego, by 
przedstawił skazanego do łaski Prezydenta Rzeczypospolitej. Wyrok miał 
być wykonany o godz. 12 min. 15, lecz na prośbę obrońcy trybunał odro- 
czył wykonanie do godz. 1-ej. O ile nie nadejdzie ułaskawienie, wyrok 
dokonany będzie o godz. 13 min. 15. 

Prezydent nie ułaskawił — wyrok wy- 
konano. 

LWÓW. 6.VIII. (Pat). Wobec tego, iż Prezydent Rzeczypospolitej nie 
skorzystał z przysługującego mu prawa łaski, wyrok na Botwinie został już 
o godz. 13 wykonany. 

    
  

„Wielki sukces Polski na florenckiej wy- 
^ stawie dydaktycznej. 

FLORENCJA, 6.VIll. (Pat), Na wystawie dydaktycznej przyznano 
6 nagród Polsce za wystawione eksponaty. Min-stwu Oświaty wielką na- 
grodę — (gran premia), Macierzy ludowej, fabryce Urania, polsk. komite- 
towi szkolnemu, Model i Kolberg. 

  

Min. Mejerawicz do ryskich dziennikarzy 

o stosunkach polsko-łotewskich, 

RYGA, 6.VIII (Pat.). Minister Mejerowicz rświadczył przedstawicielom 
iż zbliżenie Łotwy i Estonji do Polski i Litwy jest bardzo 

utrudnione wskutek konfliktu polsko litewskiego. 
Zasadniczą rzeczą jest starać się o rozstrzygnięcie tej sprawy. 
Wszystkie państwa, z przedstawicielami których minister się porozu- 

miewał, życzą sobie zaprowadzenia dobrych stosunków między Litwą a 
Polską. 

Minister oświadczył, że w żadnym razie nie objął pośrednictwa w spo- 
rze litewsko-polskim, jak to z różnych stron donoszono, lecz nie odmówiłby 
gdyby go o to proszono, 

  

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń па l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
mio łamowy. Terminy druku mogą 

Wiadomości polliyczne. 
Przed kilkoma tygod- 

Prowokacje niami prezes koła polskie 
gdańskie. go Volkstagupos.Moczyń 

ski interpalował w sprawie 
prowokacyjnego zachowania się po: 
licji gdańskiej, która przechodząc z 
„ćwiczeń śpiewała nacjonalistyczną 
piosenkę niemiecką: „Siegreich 

wollen wir Polen schlagen*. Odpo- 

wiedź senatu na tę interpelację, о- 

głoszona dzisiaj w prasie, nie daje 

właściwie żadnych wyjaśnień, lecz 

zawiera same wykręty, a jej końcowy 

ustęp brzmi: „Stwierdzenie, czy ucz- 
niowie szkoły policyjnej istotnie śpie: 

wali wymienioną w interpelacji pieśń 

nie było możliwe, a jeśli ją śpiewali, 

to było to tylko odpowiedzią na pol- 
skie prowokacje”. Dalsze śledztwo 
w tej sprawie senat uważa za zby” 
teczne, gdyż dotychczasowe docho- 
dzenia wykazały, iż niema powodów 
do wdrożenia p w dyskusji. (Pat.). 

inister Skrzyński 
Ostatnie dni zwjędził Filadefję, sdie pobytu min. byłpod ” 
Skrzyfskiego PY!POdejmowany przez 
w Ameryce. Vauclaina, prezesa Bald 
Min. w Fila- win Lokomotif Works“ 
deifji. Snia- (adzikłeb 

przy udziale burmistrza, 

jg Petz przedstawicieli rady 

miejskiej i wybitnych 
przemysłowców i filantropów. 

Przemawiejąc prezes oświadczył, 
iż, będąc oddawna z Polską w sto: 
sunkach, mógł skonstatować, że moż- 
na na niej zawsze polegać, gdyż 
wypełnia skrupulatnie zaciągnięte zo- 
bewiązanie. 

W klubie India-House w centrum 
finansowym Nowego-Yorku odbyło 
się wydane na cześć min. Srzyńskie- 
go przez Dillona przyjęcie, w którym 
wzięli udział najwybitniejsi przedsta- 
wiciela amerykańskiego świata finan- 
sowego. 

Na przyjęciu przemawiał odzna- 
czony tego dnia orderem „Polonia 
Restituta" Il klasy p. Dillon dzieląc 
się wrażeniami ze swej podróży do 
Polski. Dillon podkreślił niezwykłe 
sukcesy w dziedzinie odbudowy i 
znakomity stan kolei: 

— „Widziałem Łódzki przemysł 
włókienniczy, stejący na poziomie 
tak wysokim, jak przemysł angielski. 

Rezultaty osiągnięte w Polsce są 
tem godniejsze uwagi, iż Polska bez 
niczejej pomocy mogła dokonać tej 
odbudowy *. 

W odpowiedzi min. Skrzyński wy- 
kazał znaczenie Polski, jako czynnika 
pokojowego w Europie i rolę, jaką 
zmerykańskie sfery finansowe mają 
do odegrania jako czynnik ożywisją- 
cy odbudowę zniszczonych przez 
wojnę krajów. 

  

# Kowna. 
Autokefainy kościół ewangie- 

licki w Kłajpedzie. 

KOWNO 5.МШ. (tel. wł.). 31 ub. 
m. podpisano w Berlinie umowę w 
sprawie kościoła ewangielickiego w 
okręgu Kłajpedzkim. Ze strony Li- 
twy umowę podpisali: . poseł litewski 
p. Sidzikauskas, prezes dyrektorji 
Kłajpedzkiej p. Borcherdt, a w imie- | 
niu najwyższego zarządu kościoła 
ewangielickiego p. Kapler. Na mocy 
tej umowy kościół ewangielicki w 
Kłajped:ie ogłoszono autokefalnymi 
w żadnym wypadku Berlinowi nie 
podlegającym. 

Strajk głodowy. 

KOWNO 5.VIII. (tel. wł.) Więż- 
niowie polityczni — w większości 
komuniści, w Kowieńskiem więzieniu 
ogłosili strejk głodowy. Powodem 
tego strajku — jest niezadowolenie ° 
2 otrzymywanego pożywienia. W tę 
sprawę wdała się prokuratorja i zaj- 

kanos ma być wkrótce zlikwidowanę,     
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Litų blt. | 
Łotwa. 

Przed wyborami. ! 

RYGA. 6.VIII. (tel. wł.) Na Łotwie 

wre agitacja przedwyborcza, w związ | 

ku z czem wynikły ostre nieporozu- | 

mienia i w prawem skrzydle partji; 

socjal-demokratów. Według orzecze- ; 

nia członków partji urzędnicy mia. | 

spr. wewnętrznych stawiali przeszko: | 

dy w urządzeniu wieców powyższej i 

partji. Członkowie centralnego komi: 

tetu partji uskarżają się na to, że od 

nich wymagano szeregu formalności 

nieprzewidzianych w ustawie, wska- 

zują też na to, że przedstawiciele in- 

nych organizacji z większą łatwością 

otrzymują pozwolenia. 
Centralny komitet postanowił do: 

magać się pomyślnego załatwienia ich 

spraw. W razie, gdyby nie uczyniono 

zadość ich żądaniom — partla goto- 

wa jest wywołać kryzys rządowy. 

Protest prawicy s-d ma wspólne 

cechy z protestem lewicy 5 - d, 

której nie zezwolono na urządzenie 

wiecu w Smiltenie. 

Estonja. 

Uchylone żądania robotników. 

TALLIN. 6 VII. (tel. wł.) Na ostat- 

niem posiedzeniu związku fabrykan- 

tów rozpatrywano kwestję podwyż- 

szenia płac robotnikom. Po długich 

i gorących debatach postanowiono 

żądania robotników uchylić, chociaż 

związek uznaje obecne płace zarob- 

kowe za niedostateczne. Z powodu 

jednak nader ciężkiej sytuacji ekono- 

micznej oraz za bardzo wysokich po- 

datków fabrykanci nie są w stanie 

podwyższyć wynagrodzenia robotni- 

kom. Związek przesłał wyjaśnienie w 

tej sprawie do min. pracy, przytacza- 

jąc,oprócz powyższych motywów, jesz- 

cze ten, że na przemyśle estońskim 

fatalnie się odbija zwlekanie przez 

rząd załatwienia szeregu ważnych dla 

przemysłowców spraw, jak np. spra- 

wa kredytów i obstalunków rządo- 

wych. 
Odmowa fabrykantów wywołała 

wielkie niezadowolenia w kołach ro- 

botniczych. W najbliższych dniach ma 

być wyznaczone wspólne posiedzenie 

przedstawicieli przemysłowców i ro- 

botników. Przywódcy związków ro- 

botniczych jeszcze nie mogą przewi- 

dzieć, jak zaaregują robotnicy, skoro 

zupełnie stracą nadzieję otrzymania 

wyższych płac. 

W sprawie wyroku na Hejde- 
mana. 

TALLIN. 5.VIH. (tel. wł.) Komuniś- 

cie Hajdemanowi odmówiono prawa 

kasacji. Minister wojny wyrok zatwier- 

dził, lecz wykonanie wstrzymano do 

chwili odpowiedzi prezydenta pań- 

stwa ua podanie o ułaskawienie, zło: 

żone przez ojca oskarżonego. 

  

Akuszerka-masažystka 

Uli. Micklewicza 44, m. 17. Przyjmuje 

od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

Listy ze Lwowa. 
(Koresp. własna). 

   

Lwów. 2 sierpnia. 

Tematem rozmów Iwowian jest 

ciągle — toczący się już czwarty ty- 

dzień — proces działaczy żydowskich: 

Kornhabera, Jaegera, Glssermana o- 

raz włeściciela biura detektywów 

Dwornickiego. 
W ostatniej korespondencji streś- 

ciłem pokrótce bieg rozpraw za I de- 

kade, którą można śmiało nazwsć 

rewelacyjną. Bowiem główny świadek 

oskarżenia Mykytyn zeznał jak „ro- 

bione” śledztwo przy pomocy pro- 

wokacji sędziego Rudki i protokólan:, 

ta Piotrowskiego. 

Natomiast druga dekada rozpraw 

upłynęła pod znakiem zeznań pod: 

insp* Piątkiewicza, zabójstwa Cech- 

nowskiego, „wsypywania” się różnych 

świadków oskarżenia, a nudewszystko 

— dziwnej taktyki przewodniczącego 

trybunału sędziowskiego. 

Obrona oskarżonych, składająca 

się z najwybitniejszych przedstawicieli 

palestry małopolskiej — dość, że 
wspomną nazwiska: dr. Grek, dr. Lan- 

dau, dr. Dwernicki, dr. Pieracki i t. 

d.—walczy ciągle z przewodniczącym, 

by wydobyć bezwzględną prawdę. 

Niestety, przewodniczący, a za nim 

trybunał uchylają dziesiątki pstań i 

momenty, gdy świetnie sprecyzowane 

i w odpowiedniej chwili wymierzone 

pytania obrony, mogły—przez odpo- 

wiedzi na nie — dorzucić niejeden 

ciekawy szczegół do procesu i dopo- 

móc prokuratorji do skonstruowania   przyszłego aktu oskarżenia o zamach 

na Prezydenta, skierowanego w inną 

268.6. 
RYGA. 6.VIII. (tel. wł.). Z Pekinu 

donoszą, że przedstawiciele 9 pro- 

wincji podpiszli umowę, skierowaną 

prawdopodobnie przeciwko Tsang- 

Tso:Linowi. Szczegóły tej umowy 

jeszcze nie są znane. Większość tych 

prowincji jest pod wpływem Wu- 

Pej.Fu. 

Zamknięto związki w Cindao- 

Tjen-Tsinie. 

MOSKWA. 5.VIll. (tel. wł.). We- 

dług doniesień z Pekinu, dowódcy 

wojsk Tsang-Tso-Lina w Tjen-Tsinie 

i Cindao zamknęli w tych miastach 

związki studenckie i zjednoczone 

komitety obywatelskie. 
aaa 
= 

2 Rosji Sowieckiej, 
Wielkie manewry armji so- 

wieckiej w Mińszczyźnie. 

LONDYN. 6.VIII. (Pat.) „Chicago 

Tribune” donosi z Rygi, że w okręgu 

mińskim w dniu 8 sierpnia pod do- 

wództwem Frunzego odbędą się ma- 

newry armji sowieckiej, w których 

weźmie udział 200 tysięcy piechoty, 

16 tysięcy kawalerji, 2 pułki przyspo” 

sobione do walki gazowej oraz eska- 

dra lotnicze, składająca się z 10 apa- 

ratów. 

    

Prawda w oczy kole. 

RYGA. 6.VII!. (Pat.) Donoszą tu z 

Moskwy, iż cenzura sowiecka zabro* 

niła sprzedaży pisma„L' Europe Nou- 

velle” Ne 382, poświęconego sprawom 

polskim. 

Oficjalny list „Krestinternu“ 
do Indyj. 

MOSKWA. 5.VIll. (tel. wł). W 

związku z niedawno odbytym w 

Indjach kongresem partji „swaradzi- 

stów”, na którym postanowiono zor- 

ganizować masy włościańskie, mc- 

skiewski „krestintern” — (włościań- 
ska międzynarodówka) wysłał list do 

centraluego komitetu wykonawczego 

partjij „Swaradzistów”, ww którym 

bolszawicy zaznaczają, że kwestja 

wyzwolenia ludu indyjskiego — jest 

także kwestją mosklewskiego „kre- 

stinternu*. Jest to pieiwszy oficjalny 

krok Moskwy celem nawiązanie sto- 

sunków w Indjach. 

Gorkij nie przyjął zaproszenia. 

Akademja Nauk wysłała do Mak- 

syma Gorkiego zeproszenie na uro- 

czysty obchód 200-nej rocznicy Fka- 

demji. W prasie ukazały się komu- 

pikaty, że Gorkij wyjeżdża do Rosji, 

Jecz natychmiast zawiadomienia te 

były sprostowane i Gorkij do Rosji 

stanowczo nie wraca. 

ISGEB FO WASEZCOETZ OSOZ OGONA OWIEC 

Czytajcie „Kurjer Wilen.“. 

Každy bezstronny stronę. 
rozpraw wierzy, 
stanie się, prędzej czy później, za- 

dość. Publiczność, jak to mogłem 

wywnioskować z dość licznych roz: 
mów, wyrobiła sobie już dokładny 

sąd o całokształcie procesu, tak pod 

względem formalnego prowadzenia 

rozpraw, jak i — całego splotu spraw 

dookoła zamachu na Prezydenta Rze-, 

czypospolitej. 
Z zeznań świadka podinsp. Piąt- 

kiewicza, których nawet w streszcze- 

niu, ze względu nabrak miejsce, po* 

dać nie mogę — uderza stwierdzenie, 
iż nie odpowiada on za swe zeznania, 

przed sędzią Rudką, oraz wskazywa- 

nie na odpychające zachowywanie się 

p. Rudki t Piotrowskiego podczas 

protokułowania słów świadka. Wycho- 

dzą przy tem na jaw tak potworne— , 

w pojęciu każdego obywatela—f=kty, 

jak: rywalizacja między policją lwow: 

ską a warszawską, skierowanie śledzt- 

wa na mylne tory, według przyjętych 

zgóry motywów etc. 
Siedzący obok mnie poważny je- 

gomość oświadczył mi podczas przer- 

wy, iż słuchając mnożących się ciągle 

rewelacyj o sposobie prowadzenia 

śledztwa — ma wrażenie, że tu w 

przybytku Temidy rozgrywa się nie- 

ubłagalna walka między korupcją u: 

rzędów i władz a poczuciem prawo- 

rządności. Po chwili zaś dodał ze 
smutkiem, że ubolewa nad tem, iż 
przedstawiciel oskarżenia broni—mo- 
że wbrew swej woli — stanowiska 
pierwszej strony, 
wypadku reprezentuje poczucie pra- 
worządności i obowiązku obywatel- 
skiego. 

Powyższe słowa ilustrują dobitnie 
nastrój publiczności, zapełniającej sa- 
lę rozpraw. 

Wzburzenie społeczeństwa lwow” 

a obrona w tym 

„Izwiestja“ o ostatnich 

wypadkach teroru ko- 

munistyczn. w Polsce. 

P6lurzędowe wynurzenia So- 
wietów. 

Oficjalny organ Cik Z. S. S. R. 

„Izwiestja" oglosily w dniu 31 lipca 

b. r. niezmiernie ciekawą enuncjację 

w sprawie ostatnich wypadków terro* 

ru komunistycznego w Warszawie i 

we Lwowie. Enuncjacja ta p.t. „War 

szawsko-lwowskie wypadki a Moskwa” 

podkreśla, że komuniści Kniewsk!, 

Hiibner i Rutkowski w Warszawie, 

oraz zabójca Cechnowskiego we Lwo 

wie Botkin działaii z własnej inicjaty- 

wy, bez nakazu partji a tembardzie! 

polecenia z Moskwy. M. i „Izwiestja” 

polemizują z prasą polską, wykazując, 

że mylne jest zapatrywanie jakoby 

komuniści usiłowali przygotować dro* 

gę sowietom do podboju Polski. 

Wchodząc z tego tytułu na te- 

mat politycznych stosunków Polski | 

z sowietami „lzwiestja” ošwiadczają: 

„Rosja sowiecka nigdy nie dążyła ; 

do zniesienia polskiej niepodległości. ' 

Walczyła ona z Polską, gdy ta, na, 

rozkaz (?) ententy blokowała sowiety. 

Twierdzenie, że „w Polsce prowadzo- 

na egitacja komunistyczna idzie po! 

linji przygotowania drogi do zagai- 

nięcia Polski przez Rosję sowiecką, 

będzie zawsze wymysłem, obecnie 

zaś jest niemądrym wymysłem. Wo-, 

bec obecnych stosunków międzyna į 

rodowych, gdy Anglja usiłuje skiero | 

wać wzmagający się niemiecki kapis 

talizm przeciw Z. S. S. R. — sowie= | 

ty nie mają żadnego interesu w osła: 

bieniu Polski, którą położenie geo- 

greficzne uczyniło buforem między 
odradzającym się burżuazyjnym ke- 

pitalizmem Niemiec i Związkiem S. 

SERC 
„Rząd sowiecki nigdy nie mieszał 

się do wewnętrznych spraw polskich 

i nadal wtrącać się niema zamiaru. 

I, skoro polska prasa pisze, że dzia: 

łalność komunistycznej partji w Pols- 

ce podrywa politykę polsko-sowiec- 

kiego zbliżenia, musimy oświadczyć, 

jasno i zdecydowanie, że przyczynia: 

ja się do tego nie polscy komuniści, 

działający jakoby na rozkaz Moskwy, 

lecz polska burżuazja. Taka polityka 

jest niemądrą polityką, gdyż nieo- 

siąga ora swego celu”. 
„Jeżeli polska burżuazja uważe, 

że udzielanie swobody organizacjom 

klasy robotniczej nie da się pogodzić 
z jej istnieniem, to stwierdza ona tem 

swoją słabość przed tymi, którzy uwa- 

żają, że Polska to rzecz, którą można 

dzielić od czasu, do czasu I przed tymi, 

ik FORT IO ARA I 

Teatr Polski 

Dziś 

Wojna z żonami. 
farsa Hennequin'a. 

Pomiędzy aktem II-m a II!-Im 

KABARET 

„Zielona Kaczka“. 

; Początek o godz. 8 m. 15 w. 

  

    
iż sprawiedliwości nego na wieść o zamordowaniu a- chęci 

przez zemstę na genta Cschnowsklego vel Celińskiego. 

Zamordowany, znany z procesu 

| Bagińskiego 1 Wieczorkiawicza, miał 

(stwierdzić podczas zamierzonej kon: 
frontacji z Stefanem Panczyszynem, 

| udział tegoż w organizacji komuni- 

j stycznej. Zrozumiałem też było dla 

każdego, że zabójstwo Cechnowskie- 
"go nastąpiło z rozkazu komunistów, 

jehcących ratować swego towarzysza 

' Panczyszyna. Zabójstwa dokonał nie- 

| Jeki Botwin, robotnik szewski, z 

! „ghetta” żydowskiego. 

| Część społeczeństwa chce widzieć 

„w tym zbrodniczym czynie jakiegoś 

' — mało mającego wspólnego z Žy- 

| dowstwem — młodocianego szaleńca, 

akt zemsty ze strony żydów. Zrozu- 

miała to doskonale obrona, stawia- 

jąc wniosek o odroczenie na pewien 

czas rozpraw sądowych, dopóki nie 

którzy chcieliby uważeć, że Polska— 
to wielkie państwo, z którem w od- 

powiednim momencie, na odpowied- 

nich warunkach, nawet państwo opie- 
rające się na zupełnie odrębnych so 
cjelnych zasadach . mogłoby konty* 
nuować swoje zamierzenia. 

Rząd polski przez swoje dzikie 
rezprawy z klasą robotniczą pomniej- 
sza swoje znaczenie jako przeciwnik 
polityczny i jako ewentualny konku- 

rent polityczny”. 
Cała argumentacja sowiecka, na- 

wet przedstawiająca tak poważne 

horoskopy jak sojusz antyniemiecki 
polsko-sowiecki, wykoncypowana w 

obecnej chwili, zmierza najwidoczniej 
do obrony trzech komunistów war- 

szawskich z których ręki padło kilku 

policjantów i przechodniów, oraz 

mordercy 'lwowskiego — Botwina. 

— 
p ——> 

    

Zdumiewająca jest, doprawdy, opieka 

„naszych władz — zarówno miejskich, jak 

| rządowych—nad teatrem polskim. 

Mądry byłby ten, ktoby potrafił od- 
gódnąć jakąś linję, jakąkolwiek konsek- 
wencję. 

Żeby nie szkodzić „Reducle* — odma- 
wia się p. Kawecklej koncesji na prowa- 

dzenie operetki. Czyni się to bezprawnie, 

sle przypuśćmy, że ma jakiś sens. 

Z zarządzenia tego wolno bylo przy- 

puszczeć, że „Reduta” cieszyć slę będzie 

szczególnemi względami; że — jako insty- 

tucja niewątpliwie pożądana — zastanie w 

Wilnie wszelkie możliwe ułatwienia... 
A tymczesem co się dzieje? 
Obiecano dyr. Osterwie pomieszczenie 

dla artystów. Przybył 1 okazało się, że 

obietnica była uczyniona lekkomyślnie. O 

mieszkania dla personelu dyrekcja „Redu- 

ty” musi się dopiero starać, tracić czas I 

energję, przeznaczoną na pracę artystycz- 

ną Nie dość tego. Gdy znalazła już spo- 

sób na rozlokowanie zespołu 1 udała się 

do p. Malinowskiego z prośbą o jakieś wy- 

maganie zaświadczenia—spotkała się nagle 

jek słyszymy — z odmową. 

Orgarizatorowie są już tak zniechęce- 

ni spctykanemi tu utrudnieniami, że mó- 

wią o możliwości rezygnacji. 

Doprawdy rział rację p. Szczurkiewicz— 

ex dyrektor teatru wileńskiego — gdy po= 

znawszy tutejszych swoich protektorów, na- 

zwał ich Towarzystwem Wypierania Sceny 

Pclskiej z Wilna. 

> Cnota. 
(Bajka). 

Okoń, krnąbrny, kolczasty, ma złą 
opinję w stawie. 

    

W życiu obrał jak mówią, nie dobra 
lecz zła tor. 

Zauważył go Szczupak wody 
gubernator. 

i duma: — Może połknąć? A jak się 
udławię? .. 

Szkoda, bo tłusty dość... 
Tylko ta ość. — 
Popatrzył smętnie w dal. 
— Acb, miły — rzecze — jak mi 

ciebie żal... 
— Mnie, wasza rybiaść?.. Czemu? — 

— Żeś nieużyteczny, 
dla społeczeństwa zbyteczny. 
Kto wciąż okoniem staje, ten — 

wyznaj mi szczerze — 

słuchacz skiego dosięgło punktu kulminacyj- , oraz, że Mykytyn przyznał się do 
„wpakowania*  Panczyszyna 

tle porachunków 
osobistych. 

Co to ma znaczyć? Prokurator, 
nie dający wiary (oddziaływzjący w 
tym kierunku na sąd) słowom ko- 
munistów na rozprawach komuni- 
stycznych, zmienia nagle front na roze 
prawie, gdzie miast mafji bolszewic- 
kiej, siedzi na ławie oskarżonych 
„mafja żydowska” — jak to cynicz- 
nie nazywa w fabrykowanych przez 

siebie i protok. Piotrowskiego proto- 

kołach, sędzia Rutka. Prokurator, po- 

sługujący się w swem oskarženiu 
świadkami komunistami, nie rozu- 
miejący, że świadkowie ci zeznawać 
będą po myśli zabójców Cechnow- 
skiego — to doprawdy, skandall 

Każdy obywatel z elementarnem 
poczuciem praworządności, wolny od 
przesądów narodowościowych i wy*   przejdzie zdenerwowanie społeczeń- 

stwa. 
Jak wiadomo trybunał odrzucił 

(jak zwykle) wniosek obrony, brnąc 
dalej w bagnia niesłychanych w dzie- 

jach sądownictwa fałszerstw zeznań i, 
protokułów i niezgodnych z proce» 

durą sądową dochodzeń śledczych. 

Dziwne też jest zachowywanie się 

prokuratora, który będąc zaciętym , 

wrogiem komunistów — gilotynuje | 

wszelkie zeznania świadków, 

cych stwierdzić, iż zamach na Pre-| 

zydenta dokonali komuniści przez, 

swego bojowca Panczyszyna. Niezro- | 
zumiałym również dla mnie jest fakt, | 

że prokurator polski domaga się, by 

wezwano świadków — komunistów 

(siedzących w więzieniu), mających 

stwierdzić, 1) że Mykytyn nie był 

nigdy komunistą, 2) że Panczyszyn 

nie ma nic wspólnego z komuniz- 

mem i zamachem na Prezydenta, 3)   
В, 

zneniowych — wysnuje, słuchając roz- 
praw, smutny wniosek, iż pewnym 
władzom i urzędom Iwowskim cho- 

"dziło o postawienie w stan oskarże- 
nia nietylko Steigera,Koroha beraitow. 
lecz całego żydowstwa polskiego! Pod 

tem hesłem „robiono” dochodzenie, 
dorabiano sztucznie do tego czołowe* 
go celu cały szereg ogniw oskarże: 
nia, i połączono je w łańcuch, któ- 
rym miano omotać Żydów Iwowskich, 

Proces lwowski, ujawniając skan- 
daliczne wprost fakty, godzące w na- 
szą praworządność, nie wywołał nie- 
stety większego wrażenia u władz 
centralnych i społeczeństw innych 
dzielnic Polski. 

Jest to b. smutny objaw, mogący 
się srodze zemścić na naszej prawo- 
rządności. 

Taka „strusia polityka” władz cen- 
tralmych i społeczeństwa rozzuchwala 

zali może mieć pełne miłości pęcherze? 
Z miłości dobroć płynie: socjalne 

ogniwa, 
do których strzeżenia sam Wieloryb 

wzywa. 
Na dźwięk tego imienia, Okoń 

pletwy stula. 
— Niech się ikrzą łaski króla. 
— Daremne modły — ciągnie j 

Szczupak dalej: — 
Samo błaganie duszy nie ocali. 
Poprawy trzeba. Spójrz, jak miła, 

słodka 
jest choćby Płotka. . 
maleńki Krabek — 
że od nich zacznę. — 
Dalej ród żabek... 
A już najlepsze śród wodnej 

młodzieży — 
Karaśki... Mniam! jakie smaczne. 
— Wasza miłość, jak słyszę, cnotę 

smakiem mierzy? 
O, jaśnie panie! 

cenię, ogromnie cenię wasze o mnie 
zdanie, 

lecz karasiowycb laurów niezbyt 
jestem chciwy: 

lubię być żywy. 
Benedykt Hertz. 

  

° йат м! ойМ, — 
; Olbrzymia powódź w czterech po- 

| włatach. — 1,200 morgów pola pod 

, wodą. -3,000 nowych powodzian. — 

wisła znacznie wezbrała. 

  

    
W nocy z poniedziałku na wtorek 

nadeszły do Krakowa alarmujące wia- 
domości o wezbraniu potoków gór: 
skich i katastrofalaem wylaniu rzek 
w okolicach Krakowa. Powódź objęła 
znów kilka powiatów, przyczem nej- 
więcej ucierpiał powiat żywiecki. 

Rozmiary klęski, spowodowanej 
oberwaniem się chmury w wymie- 
nionym powiecie, znacznie przewyż- 
szają klęskę powodzi z ubiegłego 
miesiąca, a nawet pamiętną katastrofę 

,z roku 1923. 
Powódź w tym powiecie objęła 

1,200 morgów pola, wtem około 300 
morgów urodzajnej gleby. Wskutek 
wylewu Soły 400 domów znajduje się 
pod wodą. Wieś Kobiernica została 
zalana. W powiecie tym zostało zer- - 
wenych 25 mostów drewnianych i 
kilkanaście kładek. 

‚ Powodzią dotkniętych jest 3,000 
„ rodzin. 
| Na przestrzeni między Rajczą i 
Milówką woda osiągnęła wysokość 
1 metra. Wieś Zarzece odcięta jest 
od miasta. Z tamtejszej piekarni 
uniosła woda 3,000 kg. mąki. Pod 
Jsleśnią woda nadwyrężyła most ko- 
lejowy i w kilku miejscach podmyła 
tar kolejowy. Techniczne oddziały 
wojsk, policja i straże pożarne niosą 
pomoc ludności dotkniętej powodzią, 
której wydawane jest również poży- 
wienie, składające się z mleka i chle- 
ba. Bardzo poważnie ucierpiały jesz- 
cze wskutek powodzi powiaty: chrza- 

| nowski, wadowicki, bialski i oświę- 
cimski. 

| W pow. chrzanowskim i wado- 
wickim znajdują się pod wodą 4 gmi- 
ny, w bielskim dwie gminy, przy- 
czem trzy mosty są zerwane. W po- 

jeszcze bardziej żywioły korupcji, u* 
siłujące swemi niecnemi praktykami 
shańbić dobre imię Polski wobec 
świata. 

Wierzymy mocno, iż czynniki mia- 
rodajne zabiorą głos w aferze Iwow= 
skiej, rozumiejąc, iż chodzi tu o in: 
teres państwowy i praworządność. 

ж 
* * 

Przyjazd do Lwowa przedstawicie- 
la prokuratury przy Sądzie Najwyž- 
szym, p. Kowalewskiego, komento- 
wany jest tutaj, jako zainteresowanie 
się M. 5. W. i Ministerstwa Sprawie- 
dliwości biegiem procesu lwowskiego. 

P. Kowalewski bada dokładnie 
akta Steigera oraz związek ich ze 
sprawą Jaegera i towarzyszy. 

Wczoraj można było zaobserwo- 
wać, jak prok. Kowalewski z skupio* 
ną uwagą przysłuchiwał się toczącym 
się rozprawom, 

Od jutra t. j. poniedziałku, roz- 
/prawy toczyć się będą przed i po 
południu, oznacza to, iż trybunał chce 
przyśpieszyć bieg procesu. 

  
* 

* * 

Morderca Cechnowskisgo, Botwin, 
stanie w czwartek przed sądem do- 
režaym, 

W związku z zeznaniami Botwina, 
dokonano masowych aresztowań w 

  

mogą-, a pośrednio całe żydowstwo polskie. ; Wschodniej Małopolsce. Dziś przy- 
przywieziono do Lwowa pierwszy tran- 
sport aresztowanych, których w zam- 
kniętej karetce więziennej odstewio- 
no do więzienia. ° 

Koła ukraińskie wykazują tenden- 
cje „zrehabilitowania” Panczyszyna. 

Dziennik ukraiński „Diło*, w któ- 
rym P. pracował, jako maszynista, 
oskarża Żydów o tendecyjne oskar- 
żenie Panczyszyna. + Z 

t Jan z Eyczakowa,
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wiecie oświęcimskim sytuacja jest 
groźna, ponieważ wylała nietylko So- 
la, ale i Wisła, której wody przerwa: 
ły wał chronny i zalały znaczne prze- 
strzenie tak, że nawet zagrażają 
przerwaniu komunikacji między dwor* 
сет а miastem. 

Na calej przestrzeni dotknietej 
powodzią wre praca ratunkowa od- 
działów wojskowych. 

Nocy ubiegłej szałał silny wicher 
w okolicach Poręby. Hursgan po- 
przewracał szałasy, zniszczył kilka- 
dziesiąt morgów lasu i letni park 
dworski w Porębie. Straty są znaczne. 

* 

Gwałtowia wichura i ulewa, która 
nawiedziły wczoraj Kraków, poczyniły 
wielkie spustoszenia w ogrodach, 
plantach i budynkach. W. wielu 
miejscach wiatr zerwał przewody ta- 
lefoniczne i telegraficzne. 

Z wielu domów, a m. in. z pała-; 
cu Pctockich wichura zerwała orna 
menty i gzymsy, oraz powykręcała 

  

rynny. Na plantacjach i w parkach 
miejskich wicher połamał wiele krze- 
wów i stare drzewa. Straż ogniowa 
wzywana była kilkakrotnie do akcji 
ratunkowej. 

Na ul. Wsrszawskiej wicher wy 
wrócił wraz z konerami stare drzewo 
na dom parterowy, któremu groziło 
zawalenie się. Straż ogniowa musiała 
przepiłować drzewo i ściągnąć na II- 
nach. 

Przy ul. Magilskiej wichura oba- 
liła wiele drzew, które do tego sto- 
pnia zawaliły drogę, że komunikacja 
kołowa została przerwana. 

Wskutek wezbranią potoków gór- 
skich, stan wody na Wiśle pod Kra- 
kowem uległ znacznemu podwyższe 
niu. Do godz. 4 pp. poziom wody 
wzniósł się o 1 metr 56 ctm. ponad 
stan normalny. 

Kraków i okolice nie są jednak 
zagrożone wylewem, według wiado- 
mości nadchodzących z prowincji, 

które donoszą o opadaniu wody w 
dopływach Wisły. 

  
  

Przegląd prasy. 
Pisząc o legjionowym czynie 6-go 

sierpnia, „Kurjer Poranny” przypomi- 
na, naczem zasadzała się główna za- 
sługa Pierwszej Brygady. 

„Ciężkie marsze ponad siły młodego 
żołnierza, walka z przeważającemi ma- 
sami nieprzyjacielś, bez zmian, rezerw 
1 odpoczynku, brak taborów, artylerji, 
broni i amunicji, a wreszcie — zacięta 
„podjazdowa“ walka z austrjakami o 
każdą sztukę oręża, o każdy strzęp sa- 
modzielności i — wobec świata — o 
nazwę żołnierza niepodległej Polski — 
oto krwawa, lecz chlubna epopeja Pierw- 
szej Brygady. Po zasłanej trupami cier- 
nistej drodze sławy i oflary szedł po 
Ojczyznę nasz szary Legjonista, by pod 
wodzą Józefa Piłsudskiego wyryć dla 
nas w dziejach wielkie słowo „Miepod- 
legła*. 

Rocznicę wyjścia Rosjan z War- 
szawy „(iazeta Warszawska” zbywa 
krótką notatką. Jej zdaniem — 

„W dniu 5ym sierpnia 1915 roku 
nie nastąpiła zmiana zasadnicza w po- 
łożeniu Warszawy i b. Kongresówki. U- 
stąpił jeden zaborca i na jego miejsce 
rzyszedł drugi. Niemcy po zajęciu 
arszawy rozpoczęli natychmiast poli- 

tykę, zmierzającą do tego, by pozorami 
ustępstw wyzyskać politycznie I wojsko- 
wo społeczeństwo polskie”. 

Autcr zupełnie zapomina, że do- 
piero ucieczka Moskali z Warszawy 
i wejścia do niej Niemców uzzyniło 
ze sprawy polskiej kwestję między- 
narodową, podczas gdy aż do tej da- 
ty była to tylko wewnętrzna sprawa 
caratu, do której koaliantom niezbyt 
wypadzło się mieszać. Współpracow- 
mik „Gazety” — pisma par excellence 
politycznego — powinieby chyba tro- 
chę się w tem orjentować. Rozumie: 
my jednak, że obecne rocznice nie 
entuzjazmują stronnictwa, które d. 5 
sierpnia r. 1916 straciło nadzieję 
otrzymania wytargowanego już w 
Piotrogrodzie... samorządu miejskiego. 

Za to z młodzieńczym entuzjaz- 
mem pisze sędziwy poseł lg. Daszyń- 
ski w „Robotniku* o dniu 6-m sierp- 
nia, 

Z kraju i 
Z całej Polski. 

Marsz. Piłsudski na zjeździe 
legjonistów. 

Zarząd Główny Związku Legjoni- 
stów komunikuje, 

7 b. m. o godz. Gej wieczorem doj 
Warszawy. Na dworcu powita Mar- 
szałka Zarząd Główny Związku i Ko- 
mitet Zjazdu Legjonistów. (Pat.). 

Goście amerykańscy w Kato: 
wicach. 

Wycieczka sokołów  amerykań- 
skich przybyła dn. 5 b. m.o 1Il:tej 
do Katowic, witana owacyjnie po dre- 
dze w Ząbkowicach w Sosnowcu i 
Szopienicach, a w Katowicach przez 
woj. Żurawskiego oraz prezydenta 
Katowic Górnika, przedstawicieli So- 
koła i t. p. Na przemówienia powi- 
talne w imieniu sokolstwa amery- 
kańskiego odpowiedział prezes dr. 
Starzyński. Po powitaniu uformował 
się pochód. Po południu w parkn 
Kościuszki odbyły się popisy sokcl- 
skich drużyn śląskich, O godz. S-ej 
wieczorem odbyła się w sali po- 
wstańców uroczysta akademia. 

Morderstwo w Chojnicach. 

W nocy z dn. 31 lipca па 1 
sierpnia zamordowany został w Choj- 
nicach postęrunkowy policji państwo- 
wej Szymczak, pełniący służbę w 
tamtejszym urzędzie skarbowym. Pod 
zarzutem morderstwa aresztowano 
kolegę zamordowanego, posterunko- 
wego policji Jagodę, który przyznał 
się do zbrodni, Jagoda przybył kry- 
tycznej nocy do urzędu skarbowego 
| namawiał Szymczaka do wspólnego 

iż Marszałek Piłe | 
sudski przybędzie z Druskienik dnia i 

„łdeowość żołnierzy Piłsudskiego 
nie ma równej sobie we wspóczesnych , 
dziejach. Napróżno ich cząstka przejęła 
slę „wojskowością* do tego stopnia, że 

polityki niepodległościowej dla utrzy- 
mania wcjskowości polskiej. Oibrzymia 
większość przeszła nad nimi do porząd- ' 
ku dziennego. 

Dopiero pokojowe czasy poczyniły 
w tej ideowości politycznej większe wy- 
łomy. Z natury rzeczy, w wolnem pań- 
stwie nie należy polityka do żołnierza. 
Fle zanim to woine państwo powstało, 
żełnierz polski był nej wierniejszym słu- 
gą I twórcą zarazem polityki niepodle- 
głościowej. Moc jego ducna wyrażała 
się nietylko w męstwie wcjennem, lecz 
1 w nieugiętości zasad politycznych. 

Wspominając ze czcią i uwielbie- 
niem dzień 6 sierpnia 1914 roku, jako 
historyczny dla walki zbrojnej o nie 
podległość, nie zapominajmy, że nie- 
tylko żołnierskich cnót jest początkiem, 
lecz także najczynniejszej polityki nie- 
podległościowej Polaków”. 

Nx szpaltach „Kurjera Polskiego“ 
p. Szczęszy Rutkowski popiera myśl 
wzniesienia pomnika „cudu nad 
Wisłą” 

Artysta rzeżbiarz Romuald Zerych, 
mutor wielkiego nagrobka dla żołnierzy 
umarłych w niewoli niemieckiej, opra- 
cował projekt monumentalnego pomni- 

dzieści metrów postać Chrystusa, z pia- 
Skowca, ujęta w ekspresyjne i syntety- 
czne masy, ustawiona na polach ra- 
dzymińskich, stałaby się wieczną pamiąt 
ką t rodzajem „ex vota”. Po kilkuna- 
stomiesięcznej żarliwej i ofiarnej pracy, 
w trudnych bardzo warunkach, Zerych 
wykończył gliniany model. Znajdą się 
chyba ludzie, którzy pomogą Zerycho- 
wi w jego przedsięwzięciu, — zawiążą 
komitet budowy pomnika, zbiorą fun- 
dusze, uzyskają plac — okażą wdzięcz- 
ność za zwycięstwo, ocalające ich byt 
1 życie. 

Przypuszczać wolno, že projekt 
ten znajdzie istotnie sympatyków, bo 
„cud nad Wisłą", jakkolwiek nie przez 
wszystkich za cud jest uważany, 
przestał już być — na szczęście — 
przedmiotem sporów i porachunków 
partyjnych.   

  

zagranicy. 
| zdecydowanie odmownej odpowiedzi, 
„posterunkowy Jagoda zadał Szymcza- i 
śkowi brzytwą śmiertelną ranę w gar: 

| dło. Napadnięty Szymczak zdążył 
wyciągnąć bagnet i uderzył Jagodę 
w twarz i rękę, lecz wkrótce potem 

;z powodu upływu krwi zmarł. 
4 

; Wzrost koszt6w utrzymania w 
Warszawle. 

Komisja do badania kosztów u 
trzymania na posiedzeniu w dniu 
5 sierpnia ustaliła iż koszta utrzy 
mania w Warszawie, w lipcu w po- 
równaniu z czerwcem wzrosły o 

" 2,04 proc. (Pat.). 

Katastrofa w Tatrach. 

Dn. 4 b. m. o godz. 12 m. 30 
į gen. Zaruski zaalarmował z pod wc- 
j dospadu Mickiewicza komisarjat po- 
glicji państwowej w Zakopanem, że 
dwóch turystów polskich uległo nie- 
|szczęśliwemu wypadkowi po stronie 
czeskiej. Komisarz policji państwowej, 
Gatkiewicz, zawiadomił kierownika 
pogotowia tatrzańskiego, p. Oppen- 
heima o wypadku, poczem zorgani- 
zowano natychmiast ratunkową ek- 
spedycję, która w 20 minut po za« 
wiadomieniu wyruszyła dwoma euto- 
mobilami do Morskiego Oka. Po 
czeskiej stronie znaleziono zwłoki 
3:ch turystów, a przy nich doku: 
menty, z których wynika, że nie- 
szczęśliwemu wypadkowi ulegli: pod 
prokurator sądu najwyższego w War 
szawie, Kasznica, przy którym znale- 
ziono legitymację wystawioną przez 
minist. sprawiedliwości, oraz syn jego 
Wacław, uczeń gimnazjum im. Sta- 
Szyca w Warszawie. Również znale- 
ziono trzeciego turystę zabitego, lecz   

nazwiska jego dotychczas nie zdoła 
no ustalić. Powiadomiona o wypadku 
żona p. Kazimierza Kasznicy twier- 
dzi, że tragicznie zmarli padii ofiarą 
zimna i wyczerpania, ponieważ obaj 
zginęli już w poniedziałek, kiedy to 
szalał wicher halny i wielka ulewa. 

Z zagranicy. 
Zjazd esperantystów. 

Dn. 3 b. m. otwarta tu została 
uroczyście sesja 17 go międzynaro- 
dowego kongresu  esperantystėw. 
Edmunt Privat w przemówieniu, wy 
głoszonem po esperancku, podkreślił 
rolę, jaką odgrywa Genewa w hi- 
storji ruchu esperantystów. W za- 

skiego witeł kongres w imieniu rzą: 
du polskiego sekretarz 
Morstin, podnosząc zainteresowanie 
rządu polskiego językiem esperanto, 
dziełem syna Polski, Następny kon 

dapeszteński „Hirlap” następujące 

szczegóły. Ekscesarz oświadczył, że 

demokracja jest dla państwa śmier- 

cią. Ustrój monarchiczny leży w inte- 

resie narodu. Następnie Wilhelm 
wyraził zadowolenie, że w Niemczech 
jest tyle dzieł naukowych, podczas 
gdy książki francuskie są przeważnie 

erotyczne, a angielskie piszą tylko o 
Sherloku Holmesie i o Nicku Carterze. 
Były cesarz pożegnał pastora słowa- 
mi: Ufam w siły Niemiec. Mój naród 
czeka i ja czekam także. 

Aeropianem z Paryża do Ame- 
ryki.   

stępstwie chorego posła Modzelew- ! kapitan Weiss i 

poselstwa | 

gres odbędzie się w Edinburgu, (Jak ; 

Dwaj francuscy lotnicy wojskowi, 
sierżant Tournois 

, wznieśli się d. 4 b. m. o godz. Żeej 
popołudniu na lotnisku le Bourget, 
aby rozpocząć lot z Paryża do Ame- 
ryki Południowej, Pierwszym etapem 
ma być Lizbona. 

Doorn. O rozmowie tej podaje bu- ; 

uważała za możebne wyrzeczenie się : 

ka „Cudu nad Wisłą”. Wysoka natrzy- 

obrabowania kasy. Po otrzymaniu | 

wiadomo, twórcą języka międzyna- Nieoczekiwany skutek trzęsień 
„dętek zę „esperanto” był b. p. dr. , ziemi. 

h , * łe 5 į 

A, Dzienniki francuskie z wielkiem 
Groźna sytuacja w Angiji. | zainteresowaniem omawiają odkrycie | 
Rokowania między przedstawicie- przez statek, dokonywujący pomia- i 

| 

!   
ilami górników angielskich a właści- rów w zatoce Gaskońskiej, miejsca o 
cielami kopzlń będą w tym tygodniu głębokości zaledwie 40 metrów, gdy ; 

' prawdopodobnie przerwane jako bsz | dotychczasowe mapy wskazywały tam | 
|celowe. Jeżeli rząd nie zalnterwenju- głębokość 5 tysięcy matrów. Dyrek- | 

|zdaje stę być nieunikniony. 
wyraził pogląd, iż prawdopodobnem 

į Wilhelm znów gada. jjest, że to podniesienie daa mors: 
Pastor Ludwik Duschik rozmawiał kiego stoi w związku z ostatniemi 

z byłym cesarzem niemieckim w trzęsieniami ziemi,. 
—- — 

V jedenaście lal po wyjściu pierwszej kompanji kadrowej 
Obchód 6-go sierpnia w Druskienikach. 

DRUSKIENIKI. 6.ММ. (Pat). Obchód jedenastoletniej rocznicy wy- 
marszu kadrówki przybrzł tu specjalnie uroczysty charakter ze względu na 
obecność w Druskienikach twórcy Legjonów, Pierwszego Marszałka Polski, 
Józefa Piłsudskiego, który był powodem nieustannych owacji. 

O godz. 10 ej rano przed kościołem parafjalnym ks. poseł Wyrębow- 
ski w asyście miejscowego proboszcza ks. Wołłejko oraz w obecności 
Marszałka Piłsudskiego i tłumów publiczności odprawił uroczystą mszę po- 
łową i wygłosił następnie okolicznościowe przemówienie. 

Po nabożeństwie Marszałek Piłsudski dokonał przeglądu kompanji 
5 pułku Legjonów, poczem przyjął defilsdę tej kompanji oraz oddziału 
skautów. 

O godz. 12-ej podejmowała p. Marszałka i zaproszonych gości żołnier- 
skim obiadem kompanja 5 pułku Legjonów. 

! O godz. 17-ej w obecności Marszałka Piłsudskiego odbyły się zawody 
lekkoatletyczne. 

Wieczorem staraniem miejscowego komitetu obchodu urządzony zo- 
stał na cześć Marszałka Piłsudskiego raut, w. htórym wzięli udział prócz 
licznych przedstawicieli miejscowego społeczeństwz, również bawiący w Dru- 
akiennikach na wywczasach posłowie sejmowi, przedstawiciełe nauki, lite- 
ratury i prasy. 

    

| Wykłady prof. Dybowskiego o Polsce 
| w Genewie 

GENEWA, 6.VIII (Pat.). Profesor Dybowski wygłosił tu wczoraj w ję- 
zyku angielskim pierwszy z trzech zapowiedzianych wykładów o Polsce. - 

Prelegent, przedstawiwszy polożenie Polski w chwili jej odbudowy pod 
względem dzielnicowym i narodowościowym, zobrazował następnie stan 

| sprawy mniejszościowej, poruszając jednocześnie szereg związanych z nią 
j aktualnych zagadnień politycznych. 

Liczne audytorjum, złożone przeważnie z młodzieży anglo-saskiej, 
przyjęło wykład głośnemi oklaskami. 

  

Frańcuski projekt paktu bezpieczeństwa 

Prawdopodobnie Londyn przyjmie go życzliwie. 

PARYŻ, 6.VIII (Pat.). „Matin” podaje, iż opracowany na Quai d'Orsay 
projekt paktu bezpieczeństwa, o którym Briand będzie mówił z Chamber- 
lainem, zawiera cztery rozdziały. 

| 1. Pakt nadreński. Il. Traktat arbitrażowy francusko niemiecki. III. Trak- 
tat arbitrażowy polsko niemiecki. IV. Traktat arbitrażowy niemiecko czecho- 
słowacki. : 

i Te cztery dokumenty, aczkolwiek posiadające pewne dość ważne róż- 
nice, winny być przyjęte i podpisane w tym samym dniu przez wszystkie 

| zainteresowane państwa. 
! Istnieje podstawa do przypuszczeń, iż projekt ten spotka się w Lon: 
įdyelę z najbardziej życzliwem przyjęciem. : 

/Urzędowy tekst francusko-hiszpańskich 
warunków pokoju. 

į PARYŻ, 6,Vill. (Pat). Wedle doniesień „Matin” rząd francuski zamie- 
'гга ogłosić wkrótce całkowity tekst warunków pokoju francusko-biszpań 
| skiego. Oczekuje się jedynie zgody Madrytu. 

‘ у 

Wojna celna Niemiec z Hiszpanją. 
WIEDEŃ, 6.VIII, (Pat). „Abendblatt“ donosi z Berlina, że o ile rząd 

hiszpański nie poczyni ustępstw w kwestji największego uprzywilejowania, 
to z dniem 15 października r. b. wybuchnie wojna celna między Niem- 
cami a Hiszpanją. 

Wiadomość tę potwierdzzją koła urzędowe. 

Zerwanie hiszpańsko-niemieckich roko- 
wań handlowych. 

WIEDEŃ, 6.VIII. (Pat). „Neue freie Presse” donosi z Berlina, że ro 
kowania w sprawie nowego układu handlowego niemiecko-hiszpańskiego 
zostały zerwane. 

Rząd hiszpański odrzucił postulaty niemieckie, dotyczące w szczegól- 

  

je w ostatniej godzinie, strajk ogólny tor urzędu hydrograficznego, zapyta i 
ny przez współpracownika „Matin'a”, | 

    ności największego uprzywilejowania, gdyż Hiszgania zasadniczo nie przy- 
nnaje żadnemu państwu uprzywilejowania, 

KRONIKA. 
Dziś— Kajetana W., 

Piątek | Jutro—Cyrjaka M, 

7 Wschód słońca— g. 4 m. 04 
Sierpnia Zachód  „ —g.7 m 16     

Bibijoteki | muzea- 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

— Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 
Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za kaźdoraz. 
orozumieniem z jednym z członków Zarz. 
-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 
' warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.— Domi- 
; nikańska 13, 

i. Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 
lanka 14, otwarta od 22 czerwca do 1-go 
września w dnie powszednie (prócz ponie- 
działków rano) od 10 do 1 | od 4—7. W 
poniedziałki od 4—7. 

  
Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna i N.- Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym 1 Ich rodzinom w Poliklinica 

(Domini ańska 15) codz. oprócz dni świąt 
od 8—9. 
Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 

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

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

gowskiego 1. 

URZĘGOWA. 

— Powrót p. zastępcy Dele- 

gata Rządu. Zastępca Delegata 
Rządu p. Olgierd Malinowski w dniu 

dzisiejszym powrócił do Wilna i ob- 
jął urzędowanie. 

— Przepisy przyjmowania u: 
rzędników. Ministerstwo Spraw we- 
wnętrznych rozesłało okólnik, na 
podstawie którego każdy kandydat 
na urzędnika państwowego powinien 
być zbadany przez urzędowego le- 
karza powiatowego. Lekarz wynik 
badania przesyła władzy urzędnika, 
a nie wydaje mu па ręce, jak to 
było dotychczas. W razie wątpli- 
wości kandydat na urzędnika powi- 
nien być zbadany po pewnym czasie 
powtórnie. (x) 

MIEJSKA. 

— Przejazd przez Wilno woj- 
skowych delegacji estońskiej i 
łotewskiej. Komenda Obozu Wa- 
townego komunikuje, iż w dn. 7 b. 
m. pociągiem wieczornym z Turmont 
przyjeżdżać będzie przez Wilno de- 
legacja estońska w składzie gen. Toe- 
rbunda, szefa sztabu generalnego, 
płk. Buxhoewdeka, inspektora kawa- 
lerji i mjr. S. G. Mollina szefa Od: 
dzialu II. 

Następnie w dniu 8 b. m. tymże 
pociągiem przejeżdżać będzie dele: 
gacja łotewska w składzie, gen. Ra- 
dzinisa, wodza naczelnego i płk. 5. 
G, Harmanisa szefa biura ogeracyj- 
nego. 

Wymieniona delegacja przybywa: 
na manewry, które się mają od- 
być w tym miesiącu na Wołyniu. 

Delegacje na dworcu w imieniu 
ministra spraw wojskowych powita 
Komendant Obozu Warownego, ge- 
nerał Brygady Pożerski. (Pat.). 

— O ukrócenie zakłóceń po- 
rządku publicznego. W związku 
z szerzącemi się wypadkami zakłó: 
ceń porządku publicznego i zgorsze- 
nia w rejonie ulic — Wielkiej, Bak- 
szty, Sawicz i Miłosierdzia, oraz za- 
ułków Łotoczke, Literackiego i in- 
nych, wywołanemi przez grupujące 
się w tej dzielnicy w porze nocnej 
prostytutki — Urząd Delegata Rzą- 
du, do którego zgłosili się z obszer- 
nym memorjałem w tej sprawie oko- 
liczni mieszkańcy, wydał Komisarzo- 
wi Rządu na miasto Wilno szereg 
zarządzeń. Między innemi, poleceno 
zarządzić wzmożone patrolowania 
wspomnianej dzielnicy przez obcho- 
dy Policji Państwowej z udziełem 
Zandarmerji wojskowej. 

Szerzenie alkoholizmu 
wśród dzieci. Na ulicach miasta w 
ogrodach, około parku sportowego 
roi się od sprzedawców „czekoladek 
z arakiem”. Wskutek bardzo nizkiej 
ceny tych „czekoladek” odbiorcami 
ich jest przeważnie młodzież szkolna, 
głównie klas niższych, która w ten 
sposób przyzwyczaja się do spoży- 
wania alkoholu. 

Uderzająco nizka cena tych wyro- 
bów „czekoladowych” nasuwa podej- 
rzenie, czy niema się tu przypad 
kiem ze świadomą propagandę alko: 
holizmu wśród dziatwy szkolnej i ce- 
lows jej deprawacją. 

Gdyby podejrzenie to okazało się 
nieuzesednione, to i tak jest to bar 
dzo szkodliwe przyzwyczajsnie dzie* 
ci szkolaych do spożywania a/ko* 
holu. (x).
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- h dków doręczani. RÓŻNE. policji o kradzieży ze strychu gardercby | ry w dał odnośną decyzję, ki L si 

Magistrai (pośrednio) gni SRO У, L does — artykułów Dauodriotych Padinė] aiłódai į tym parse agar sir rg alias, lekkiej 

szkody materjalne obywatelom 

miasta. Dwa tygodnie temu została 

rozpoczęta naprawa chodników na 

rogu ulicy Królewskiej i św. Anny 

przed cukiernią pp. Jankowskich 

„Podzamcze”. Naprawy tej do dziś 

nie dokończono, co stało się przy- 

czyną b. poważnych strat materjal: 

nych poniesionych przez właścicieli 

wymienionej cukierni. Cukiernia ta 

jsk wiadomo jest umieszczona nieco 

niżej od poziomu ulicy. Podczas ©- 

statniej ulewy zalewejąca jezdnię wc- 

da przedarla się przez rozkopany 

chodnik i zalała cukiernię pp. J. Nie 

byłoby to absolutnie zaszło, gdyby 

od dwóch tygodni rozkopany chod 

nik był w należytym stanie, stano- 

wiłby bowiem tamę przez którą wo- 

da nie przelałaby się do wnętrza C- 

mawianego lokalu, Straty poniesio: 

ne przez pp. J. są dość znaczne al: 

bowiem zniszczenie podłogi, podmy- 

cie scian na wysokości 1 metra u- 

niemożliwienie dostępu do cukierni, 

licznej zwykle klijenteli, wszystko to 

da się ująć w dość poważnej sumie, 

Nie pierwszy to już raz nasz sławet- 

ny magistrat jest przyczyną szkód 

jakie w różnych wypadkach ponoszą 

dzięki niedbalstwu odnośnych czyn- 

ników, obywatele Wilna. 

— Agltacja. Dn. 5 bm. w go 

dzinach wieczorowych ujawniono 

sztandar komunistyczny z napisem 

żydowskim, wiszący na drudach te- 

lefonicznych przy z. Portowym. 

Dn. 6 bm. o godz. 6 ej ujawnio 

no na murach domu Ne 11i 17 przy 

ul: Bakszta oraz na murze cerkwi 

Św. Ducha i ul. Cerkiewnej napisy 

komunistyczne: „Precz Zz rządem” 

umieszczone tamże przez nieznanych 

sprawców.  Zarządzono natychmia- 

stowe usunięcie tych płacht. Dochc- 

dzenie prowadzi się. (!) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Zarządzenia Min. Skarbu w 

celu ułatwienia ściągania podatku 

dochodowego. Ze względu na 

wielką nierównomierność przy wy- 

miarze podatku dochodowego od 

osób nie prowadzących odpowienio 

ksiąg handlowych, a czerpiących do- 

chód z przedsiębiorstw przemysło* 

wych, handlowych i wolnych zawo- 

dów, ministerstwo Skarbu opracowało 

dla użytku władz wymiarowych wy: 

kaz, podający średni zysk w stosun- 

ku do obrotu przedsiębiorstw prze- 

mysłowych, handlowych i wolnych 

zawodów. 
Podane w wykazie normy zy- 

skownošci nie mają wprawdzie wią- 

żącego znaczenia, lecz stanowią ma- 

terjał orjentacyjny, na którego pod- 

stawie poszczególne komisje szacun- 

kowe pracują normy dla swego 

okręgu wymiarowego, licząc się 

przedewszystkiem z miejscowemi 

warunkami. 
Normy opracowane przez minl- 

sterstwo mogą być stosowane tylko 

w braku prawidłowych ksiąg hand- 

lowych lub innych wiarogodnych no- 

tat, gdy nadto komisja  szacun- 

kowa nie dysponuje żadnemi kon- 

kretnemi materjałami o dochodach 

łatnika (x semego płatnika (x) pó a 

— Nowe połączenia telegra- 

ficzne i telefoniczne. W urzędach 

pocztowych: Graużyszki (agencja 

poczt.) i powiat Oszmiana zaprowa- 

dzono służbę telegraficzną i telefo- 

niczną. 

-- Rewizja organizacji służby 

doręczeń korespondencji. Na sku* 

tek skarg, zwróconych do komisji ko: 

m unikacyjnej Sejmu z powodu za: 

Z Z EA A 

S zzz —— I I DEZKA 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

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

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy« 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

| sa S IIS ADD II AERO IIS 

Niewyczerpane žr 

adresów i informacji! 

sięga Handlowo - Przemysłowo - Informacyjna 

„WILNO 
zawierająca szczegółowe informacje o handlu 

i przemyśle Ziemi Wileńskiej, opracowana przez 

b. Inspektora Skarbowego A. Skarżyńskiego. 

Donabycia w księgarniach I w Redakcji „Wilno*, 

ul. Garbarska 1, tel. 62. 

     

  

Cena 1 egzemplarza z przesyłką 7 zł. 

opóźnieniem korespondencji, władze 

pocztowe zarządziły ponownie szcze- 

gółową rewizję stanu organizacji 

służby doręczeń w poszczególnych ; 

miejscowościach. Zadaniem tej rewi- 

zji ma być ścisłe dostosowanie ob: 

chodów listonoszów do planu komu- 

| rikacji pocztowo-kolejowej. (2). 
\ 

| SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

|  — Przedłużenie zapisów do 

Państwowej Szkoły Murarskiej w 

„Wilnie. Zapisy do Państwowej 

| Szkoły Murarskiej w Wilnie przyjmu: 

'je Sekretarjat Szkoły do 31 sierpnia 
(br. między 9a 13 godziną. 
| Szkoła będzie dwuletnia z pracą 

„przy budowie w ciągu dwuch sezo- 

' пбя letnich od 15czerwca do 15 pzž- 

(dziernika i nauką teoretyczną od 1 

listopada do 28 lutego. W roku 

bieżącym zajęcia praktyczne przy 

/pudowie wajątkowo rozpoczną się 1 

j sierpnia. Przy szkole organizuje się 
bursa. Warunki przyjęcia: 1) Wiek 

— ukończenie najmniej 16 lat życia, 

2) Praktyka pożądana, zle niekoniecz- 

na, 3) Przygotowanie — umiejętność 

czytania i pisania po polsku i zna- 

jomość czterech działań arytmetycz- 

nych z liczbami całemi do 1000. 

Wstąpienie ucznia zgłaszają rodzi 

ce lub ich prawni zastępcy; do po 

dania należy dołączyć metrykę, šwia- 

dectwo szczepienia ospy, 2 fotografje 

oraz świadectwo moralności, wydane 

przez urząd perafjalny lub gminny. 

Z KOLEI. 

— Uprzystępnianie zwiedzania 
kraju pracownikom kolejowym. 
Miristeritwo Kolei, chcąc jaknaj- 

szerzej  uprzystępnić pracownikom 

kolejowym zwiedzanie godnych po- 

znania miejscowości, wydało podleg- 

łym sobie dyrekcjom zarządzenie 

wydawania pracownikom w miarę 

możności wagonów z tym warunkiem, 

by wszystkie miejsca zostały wyku- 

przez osoby mające do tego prawo. 

Podania takie podpisane przez 

pracowników w pełnej ilości jadących 

winne być kierowane do właściwych 

ściwym kierunku zełetwią. (x) 

— Ważne ułatwienie w komu- 
nikacji kolejowej. Rozporządze- 

„niem prezesa wileńskiej dyrekcji ko- 

| lejowej wprowadzona została bezpo- 

| średnia komunikacja stacji wązko- 

torowych ze stacjami normalno toro- 

wemi. 
Poszczególne kasy kolejowe sprze- 

dają już bilety od każdej stacji nor- 

| malno torowej i odwrotnie, wyszcze- 

| gólniając oddzielnie opłatę za prze- 

|jazd na drodze wąskotorowej i od- 

dzielnie na normalno torowej. (X) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Rząd udzicia pożyczek sa- 

morządom na roboty drogowe. 

Niezależnie od zasiłków, wypłacanych 

bezpośrednio bezrobotnym, rząd dą: 

ży do złagodzenia braku pracy przez 

udzielanie komunalnym związkom 

| samorządowym ze swoich zapasów 

| kasowych pożyczek . krótkotermino: 
i 

| wych, które mają być zwracane z 

|dodatków komunalnych do podat- 

ików państwowych. 
i Pożyczki te udzielane są przede- 

| wszystkiem na roboty drogowe, a 

więc obok celu bezpośredniego, ja- 

$kim jest zatrudnienie bezrobotnych, 

j przyczyniają się one w sposób wy- 

|datny do gospodarczego podniesie- 

nia kraju. (x), 

  

Poszukuje się 

pione, względnie zajęte w drodze ; 

władz, które dopiero sprawę we wła: I 

  

— Wyjaśnienie monopolu ty- 

tuniowego w sprawie zakupu 

cygar zagranicznych. Z powodu 

wiadomości © sprowadzaniu z za- 

granicy cygar, monopol tytoniowy 

wyjsśnia, iż zakup większej ilości 

cygar zagranicznych dokonany został 

bezpośrednio po likwidacji prywat 

nych fabryk tytoniowych, gdy ujaw- 

niał się na rynku brak dostatecznej 

ilości cygar. Obecnie polski mono- 

pol tytoniowy zakupywać będzie, po” 

dobnie jak to czynią monopole in- 

nych państw, niewielkie ilości cygar 

hawańskich. (x) 
— Krzyż Legjonowy. 

Okręgowe Komisji Kwelifikacyjnej w 

Wilnie ogłasza niniejszem: 

1) że zcstała ustanowiona wspól 

na dla wszystkich brygad i oddziałów 

legjonowych odznaka „Krzyż Legjo- 

nowy”. 
2) Do ubiegania się o nią upraw= 

nieni są wszyscy, którzy zasłużyli na 

to pracą swoją w Legjonach, Polskiej 

Organizacji. Wojskowej (POW), woj- 

skowych organizacjach przygotowaw- 

pomocniczych lub też czynom tym 

okazali wybitną pomoc. 
Informacji ;łudziela i przyjmuje 

16 — 17-ej. 

— Zabójstwo policjanta. 3-go 
bm. o godz. 20 m. 30 postęrunkowy 

Nielinis Witold z X kompanji Gra- 

nicznej, pełniąc służbę na pikiecie 

Ne 2 około wsi Wejkniany, pow. 

Święciańskiego, zosteł zabity kulą 
karabinowa. (!) 

WYPADKI i. KRADZIEŻE. 

Ww Wilnie. 

— Ohydna śmierć. Dn. 6 b. m. 
około g. 5-ej podczas oczyszczania jamy 

kloacznej przy ul. W. Pohulanka 6 wpadli 
do niej 2 ludzie trudniący się tym proce- 
derem (nazwiska narazie nie ustalone) I 

utonęli Zawezwana straż ogniowa wydo- 

była martwe zwłoki. Trupy zabezpieczono. 

Bliższych szczegółów brak. Dochodzenie 
w toku. 

į — Zamach samobójczy. Dn. 5 bm. 

o g. 1 m. 30 Jadwiga Zagielska, (ul. Stara 

5), będąc w stanie nietrzeźwym, usiłowała 

popełnić samobójstwo przez rzucenie się 

z brzegu do rzeki Wilji w okolicy Zielone- 
| go mostu. Usilowanie zostało udaremnione 

| przez poster, pełniącego służbę na Zielo- 

nym moście. Dochodzenie w toku, 
i — Miła żoneczka. Dn. 5 b, m. o g. 
\ 22 Stefanja Budrewicz, zam. Miodowa 3, 

, korzystając z nieobecności męża w domu 

/ zabrała wszystkie swoje rzeczy | 85 zł. go- 

Jtówką 1 wyjechała prawdopodobnie do 
swych krewnych, zam. na st. Kuźnica pow. 

sokolskiego, województwa Białostockiego. 

Dochodzenie w toku. я 

— Oblecujący smyk. Dn. 5 b. m. 

o g. 15 m. 20 zameldowano o kradzieży 

pieniędzy 70 rb. ros. srebrem Z mieszka- 

nia na szkadą Wilhelminy Sarkunel, zam. 
przy ul. Twerskiej 18. Kradzieży dopuścił 

się 13 letni chłopak Wiktor Smyk, zam. 

tamże. Dochodzenie prowadzi się. 

— Zaginięcie. Tecfila Smilewicz, (Pod- 

górna 18), zameldowała policji, że slostra 

jej Józefa, lat 25, wyszła dn. 4b. m,o g. 

16 z domu I dotychczas nie powróciła. 6 

— Kradzieże. W nocy z dn. 4 na 5 

b. m. o gedz nieustalonej została popeł- 

niona kradzież artykułów spożywczych ze 

składzików domu kolejowego przy ul. Po- 

leskiej 32 za pomocą wyrwania skobla na 

szkodę mieszkańców tego domu Kujewicza 

Feliksa, Koteszy Czesławy, Eugenji Balszew- 

skiej i Finny Sobliepan na sumę 50 zł. Po- 

dejrzenia brak. Dochodzenie w toku, 
— Dn. 5 b. m. między g. 9 a 11 z 

zamkniętego przedpokoju mieszkania Wło- 

dzimierza Cukanowa, zam. Białostocka 6, 

podczas jego nieobecności w domu doko 

nali nieznani złodzieje kradzieży palta zi- 

mowego wart. 150 zł. Dochodzenie w toku. 

t — Dn. 5 b. m. o g. 20 zameldowano 
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Tow. Przemysiowo Handlowe 

„SPÓJNIA' 
Wilno, ul. Mickiewicza 

Adres telegraficzny: „Spójnia—Wilno*, 

Poleca z własnych składów: 

Wapno, cement, gips, kredę, cegłę, bud. piec., cegłę ogniotrwałą, dachów- 

kę, papę dachową, smołę, kafle, blachę czarną ocynkowaną, 

dłowe, gwoździe, okucie do drzwi i okien, okucie piecowe, różne wyroby 

żelazne. Artykuły wodociągowe i kanałizacyjne. Instalacje elektryczne I t. p. 

Węgiel kamienny opałowy, kowalski, drzewny i koks 
do domów. z dosta 

Biuro | 

czych przedwojennych i instytucjach ; 

zgłoszenia Biuro Okręgowe Komisji , 

Kwalifikacyjnej w Wilnie, ul. Ludwi* 

sarska 7 m. 4, we wtorki i piątki od ; 

Z POGRANICZA. ; 

t 
100 zł. na skodę Petroneli Premelis, zam. 

z. św. Mikołaja 8. Dochodzenie w toku. 

— Dn. 5 b. m. w godzinach nieustalo- | 
nych skradziono z mieszkania Franciszka | 
Giwulskiego, zam. Mickiewicza 44, bieliznę į 

12 pierscionki złete ogólnej wart. 550 zł. | 

Kradzieży dopuścił się brat jego Bolesław, н 

zam. na Antokolu. Dochodzenie w toku. | 

Na prowincji. 

-- Może oni? W związku z zabójst- 
wem posterunkowego Piwn/ka Stanisława. 

w nocy z 2 na 3 b. m., na drodze około 

wsl Zarzecze, o czem pisaliśmy przed paru 

dniami, zostali zadresztowani Kordwicz, 
oraz Kazimierz | Wincenty Norejko, którzy 

mieli osobiste porachunki z wymienionym 

posterunkowym | niejednokrotnie odgrażeli 
się, że go zabiją. (I) 

— Nieszczęśliwy wypadek. Miesz- 

kaniec wsi Szabany gm. Czerniewickiej pow. 
Dziśnieńskiego, Jan Szaban, pracując przy 
budowie koszar wojskowych w Łużkach, 
spadł z drablny i doznał ciężkiego uszko- 

, dzenia ciała. Po przewiezieniu go do szpi- 
tala w Łużkach, zmarł po 2-vu godzinnych 
męczarniach. 

} — Pożar. W skutek niewyjaśnionej 

| narszie przyczyny, splonęła stodoła, Jana 

Bieluna, zamieszkałego w m. Koziany, pow. 

Dziśnieńskiego. Poszkodowany straty swe 

! oblicza na 865 zł.   

        

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Przedstawienia ka- 

baretu „Zielona Kaczka*, który _wcale nie 

z zagranicy przybył do naszego Teatru, do- 

bitnie przeczy starej prawdzie, że tylko to 

| jest godne podziwiania, co obce — nie nas | 

sze, a może dlatego się. tak podoba nasz 

kabaret, że rzecz się dzieje w ... Paryżu? 

Tak, czy owak, analizować nie będziemy, 

| stwierdzając tylko, że „Zielona Kaczka” co= 

t dziennie robi furorę, 1 że jej autorzy za- 

brawszy złote runo w całości z Wilna, u: 

dają się do Warszawy rywalizować z Qui 

pro quo". Dla informacji podajemy że pp. 

Jaroszewska. Wyrwicz, zespół baletowy, 

oraz wykonawcy obrazka „Z bruku... pa- 

ryskiego" są sowicie oklaskiwani przez ca'ą 

szczelnie zapelniającą widownię publicz 

ność; to samo slę tyczy pana Klementyni, 

włocha, który mając do wykonania piękną 

balladę. zblera oklaski nie tyle za wykona- 

nide, lecz za samą ideę wykonania. Przed- 

stawienie dopełnia wesoła farsa „Wojna z 

żonami”, którą nie tylko wojowniczy mę 
żowie oklaskują. Dziś i jutro w dalszym 
ciągu kabaret „Zielona Kaczka ', oraz „Woj- 

na z żon: —Hennequlna. 
— Teatr Letni. „Cnotliwa Zuzanna” 

operetka Gilberta, codziennie, o Ale nie   przeszkadza pogoda, wypełnia po brzegi 

„wtdownię Teatru Letniego  Zaeluga to na- 

| szych występowiczów pp. Celinskiej I Wo- 
łowskiego, dzięki którym zespół nasz ope- 

| retkowy stol znowu na wysokości zadania. 

Zaznaczyć należy, że Teatr Letni zamyka 

| wkrótce swe podwoje, a ponieważ koncesji 
na operetkę detąd niema,Wilno więc na se- 
zon zimowy musi się z operetką pożegnać. 

      

Kącik humorystyczny. 
Wystarczy się porozumieć. 

Ktoś zapytał muzyka Reyera o opinię 
jego o Massenecie. 

Reyer na to z pogardą: 
Massenet? ph... kompozytor trzecie= 

go rzędu. 
— Massenet natomiast wyrażał się o 

Reyerze zawsze bardzo pochlebnie: 
— Reyer? Największy muzyk współczesny... 

Ktoś z przyjacłó doniósł Massenet'owi, 
co mówi o nim Reyer. A na to Massenet 
z uśmiechem: 2 

— Tak, to już nasze przyzwyczajenie: 
mówimy zawsze zupełnie co Innego, niż 
myślimy... 

  

  

    

Że sportu. 
Zawody lekko - atlętyczne o mistrzo. 

stwo Połski na 1926 r. 

W dniach 14, 15 1 16 sierpnia b. r. 

organizuje Krakowski Okręgowy Związek 

Lekko-Atletyczny w parku sportowym Т. 5. 

„Wisla“ w Krakowie zawody lekkoatletycz- 
ne o mistrzostwo Polski na rok 1925, Za- 
wody te, organizowane dotychczas stale w 
Warszawie, odbędą się w tym roku poraz 
pierwszy poza stolicą państwa. Polski 

; sklego 

    Związek lekko-atletyczny w Warszawie, któ- 

  

z kuchnią i wygodami 
Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „Kurjera 

atletyki w całym okręgu krakowskim, gdzie 
ilość sekcji lekkoatletacznych stale rośnie, 
jak również dobremi wynikami, co okazało 
się na zawodach KOZLA w kwietniu I na 
ostatnich lipcowych zawodach o mistrzo- 
stwo okręgu krakowskiego. Również chęć 
zbliżeńa Górnego Śląska do ogólno-pol- 

ruchu sportowego i nawiązania z 
nim stałych stosunków sportowych odgry- 
wały tu wybitną rolę. 

Zawody wzbudzają już dziś niezwykłe 
zainteresowanie. To też krakowskie OZLA 
czyni już od dłuższego czasu intensywne 
przygotowaria, by ta plerwszorzedna Im- 
preza wypśdła pod każdym względem jak- 
najlepiej. Specjalnie powołany Komitet 
zawodów opracował szczegółowy program 
zawodów, obejmujący cztery pół-dnie t. j. 
14. VIII popołudniu, 15 przed- | po połud- 
niu i 16. VIII przed | popołudniu. W par- 
ku sportowym T. S. „Wisła”, gdzie odbędą 
slę zawody, wre gorączkowa praca około 
wykończenia bieżni I innych urządzeń lek- 
ko-atletycznych. Bieżrla jest czterotorowa 
na biegi 100 m. i 110 przez płotki pięcio- 
torowe. Uzupełnia się inwentarz w domu 
wycieczkowym T. S$. W. w dawnym pałacu 
XX Lubomirskich, przy ul. Rakowickiej 25, 
przygotowano znaczniejszą ilość kwater dla 
zawodników zamiejscowych. 

Również strona sportowa 
przedstawia się bardzo dobrze. 
dach będą brały udział okręgi: Górnoślą- 
ski, Lubelski, Lwowski, Łódzki, Pomorski, 
Poznański, Warszawski, Wileński i Krakow- 
ski. Reprezentowanych będzie  kilkadzie- 
sląt klubów z całej Polski. Ilość zawodni- 
ków obliczona jest na 200—300. Będzie to 
zatem przegląd wszystkich polskich najlep- 
szych lekkoatletów, reprezentujących wszy- 
stkie środowiska sportu. 

Do KOZLA wpływają już pierwsze 
zgłoszenia. Prawdopodobnie najliczniej o- 
beślą zawody okręgi warszawski | 'górno- 

5 ia poznański i lwowski I inne. 
głoszenia przesyłać należy do sekre 

tarjatu KOZLA. (Dr. Rud. Krajewski, Kra- 
ków, Karmelicka 46, I p.). Zgłoszenia mają 
zawierać alfabetyczną listę zawodników, 
dokładny wykaz konkurencji z zawodnika- 
mi I ew. zamówienia kwatery. Zwraca się 
uwagę, że udział w zawodach mogą brać 
wyłącznie członkowie kłubów należących 
do P. Z. L. A. (związkowych). Kluby, które 
jeszcze do P. Z. L. A. nie należą, winny 
ek zk OR do związku we włas- 

m interesie jaknajszybciej, 
OZLA. przesłać. SEO 

W pierwszym dniu zawodów t. J. dnia 
14. VII! odbędzie się ogólna defilada wszy- 
stkich uczestników zawodów, którzy usta- 
wieni alfabetycznie klubami, okrążą bieżnie 
dookoła przed trybunami. 

Bezpośrednio po ukończeniu zawodów 
odbędzie się na boisky uroczyste rozdanie 
nagród zwycięzcom. у 

Ostateczne zamknięcie zgłoszeń nastą- 
pl dnia 8 b. m. Zgłoszenia późniejsze | 
bez wpisowego nie będą uwzględniane. 

zawodów 
W zawo: 

    

    

Giełda warszawska 

z d.6—VIII25 r. _ Giełda pieniężna 
wk sprzedaż _ kupno 

ja 23,47 23,53 - 23,41 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 209,1/2 210, 209, 
Londyn — 25,31 25,88 25,25 
Nowy York 5,181/2 5,20 5,13 
Paryż Ż41a 24,56 24,44 
Praga 15,45 15,48 15,42 
Wiedeń 73,281/4 73,47 73,10 
Włochy 18,97 11,02 18,92 
Szwajcarja 101,20 101,45 100,95 
Stockholm 140,90 141,25 140,50 
Kopenhaga 107,05 107,30 10680 
Funty ang.  25,251/2 25,32 25,19 
Frank! fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
8 proc. Poż. konwers. 72 
Poż. kolej. _ 85—80,—85 
Pożyczka zł. 71—73,50 © 
Poż. dolar. _ 68,00 
41/20/0 listy z. T. Kred.Z.przedw.19,75—20—50. 
50/0 listy z. warsz. przedw. 20, 
4a 0/9 warsz. przedwoj. 16,50—16,25 
6*/0 obligacje m. warsz. markowe r. 15—9 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła | nosa 

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

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

  

  

w centrum miasta. 

| Poszukuję 2—3 pokoi 

Wiieńskiego*. 
  

6 
Sp. z ogr. odp. 

34, tel. 370. 

  

do Administracji „Kurje-   

żelazo han- 

  

TTT 
przystojna blondynka, je- 
dynaczka, Inteligentna, z 
dobrej rodziny pragale 
wyjść zaAmąž za odpo- 
wiedniego młodego czło- 
wieka. Oferty łaskawe 
prosl skierowywać pod 
adresem: Biuro Rekla- 
mowe, Garbarska № 1, 

dla „Blondynki”. 

  

Do sprzedania 

  

te, Warszawa, Zielna 26. 

a 

ódło || Iolonę Krakowską, Syn powstańca 63 r. | przeznaczenie. zai 

lat 50, zamieszkałą w ro | „„edukowany urzędnik kolejowy, pozostający | Pladeślij charakter pisma p a 

ku 1914 przy ul. Raduń- | - ) | swój lub zainteresowanej | z całym urządzeniem. 
sklej Na 36. Ktoby wie- | już rok bez pracy, prosi o pracę, gdyż znej | osoby. Otrzymasz szcze- Połocka 10. 

e o sai pkp duje się obecnie wraz 2 a 8 = gółową analizę, charak- 

ania, lub co się z nią | żadnych środków do życia. Może odnawiać | teru, określenie zalet, - 

55 |" Ry R = r Po | pomniki, ogrodzenia, odświeżać marmury, | wad, zdolności, przezna- Poszukiwani 

УОНЕ PS Mož hač incję. | czenie. Analizę wysyłam inteligentni, zdolni stad: 

Urząd poczt tel. Wilno 2, | z napisami. oże wyjechać na prowincję. | O gtrzymaniu 8 złotych | relzenderzy, którzy już 

Ł. Dąbrowski. Zgłoszenia iai „do az „Kurjera | Osobiście przyjmują od | odwiedzają sklepy na 

ra Wi eńskiego po ь 12—7. Protokuly, ode- | prowincji 1 dodatkowo 

Kupię domek Z adajci dzi zwy, podziekowania na): przyjęiby śe. paten- 
wybitniejszych osób sto- owany artykuł. erty 

a aaa ądajcie wszędzie liży. Warszawa, Psycho- | sub. „Patent* kierować 

T 
Grafolok. Szyller-Szkol- | Biuro ogłoszeń, Jan Ap- 

ra Wileńskiego". 3—1 „Kurjer Wilenski“ nik, Plękna 25-34.   

kę, lub 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim. 

Slostra miłosierdzia 
z sześcioleinią praktyką 
poszukuje posady w lecz- 
nicy, szpitalu tub pry 
watnie u lekarza. Adres: 
Pobrzežna Antokolska 

X 9, m. 3. 

  

  

Zgubione 
świadectwo przemysłowe, 
Il kategorji na imię Bo. 
lesława Sawickiego Dom 
Handlowy „Kresowiec* 
w Duksztach i przepisa- 
ne na Braslaw za 

594 yniewažnia się. 

|
 

| 

  

  

Bruk „Aux“, Zeligowskiago I


