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Należytość počztowa 

Rok II. Nr. 184 (336) 
opiaconaljiryczaltem. 

Wilno, Wtorek, 18 sierpnia 1925 r. 
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Cena 15 groszy. | 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

  

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

i = х Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkow Skiego, Mickiewicza 5. Prenuraeratę i ogłoszenia 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie biura rekl. w kraju 1 zagr. 

przyjmują: Księgarnia W. 

przyjmują 
róg Garbarskiej, 

ONE LSAS RAINE WE ROT PRIES EWC PROBE ROBOTE 

Prenumeratę 

Niemiecka 4, 

  

Wileńskie Towarzystwa Maddlowo-Zasiawowe 
Lom bard 

Wydaje: pożyczki pod zastaw kosztowności codziennie od 9'ej do 1 ej. 

(otowianę na oprocznowanie przyjmję 
na dogodnych warunkach. 

Gwarancja absolutna. 
Ś-to Michalski zauł. Nr. 1. 

  

Żądajcie wszędzie 

„GAZY TRUJĄCE" 
Jednodniówka Wlieńskiego Oddziału Towarzystwa Obrony Prze: 

ciwgazowej z Nustracjami pod redakcją prof. Jana Muszyńskiego. 
Cena 1 złoty. 

Wydawnictwo Biura Reklamowego Stefana Grabowskiego w Wilnie, Garbarska 1. 

Całkowity dochód ze sprzedaży Jednodniówki na rzecz Towarzystwa 
Obrony Przeciwgazowej 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA. 
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Teatr Letni 

  

„ Występy 
C. Celińskiej i T. Wołowskiego 

Dziś 

Wściekły lotnik 
operetka-wodewil Taurosa układ 

muzyczny Piotrowsklego. 

  

i Jutro w środę — 
wznowienie operetki 

Manewry jesienne 

o godz. 8 m. 15 w. 

MENAS AN LBP > UDF NSS SD ERIRIU KAAT 

| Teatr Polski 
  

Dziś po raz ostatni 

Niespodzianki Rozwodowe 
krotochwila Bissona. 

  

| 
\ W czwartek — premjera 

| Codziennie o 5-ej 

| farsa Hennequin'a i -Vebera. 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

Święto żołnierza. 
W chmurny dzień garstka osób 

na placu Lukiskim, obowiązkowa 

Msza polowa, kazanie biskupa Ben- 

durskiego, błogosławieństwo armii, 

rewja, przedstawiciele władz: p. za: 

stępca Del. O. Malinowski, p. starosta 

Wimbor, p. Dr. Malecki, p. prezydent 

Bańkowski i wojskowość. Tłumu nie 

mal Z delegacji tylko weterani 63 r. 

Gdzież te Ligi, te Zrzeszenia, te cho- 

rągwiel Te różne, tak częste, tak 

łatwo poruszone do pochodów zrze- 

szenial? 

Jakże krótką jest pamięć ludzka, 

a wdzięczność ulotnąl Wszak to dzień 

obrońcy Ojczyzny, tego żołnierza, 

dzięki któremu sen nasz jest spokoj- 

ny, a praca owocna. A dawneż to 

czasy, gdy widok armji czerwonej, 

wiwatującej na tymże plącu z radości 

na wieść o rzekomym zdobyciu War- 

szawy, wyciskała z oczu Wilnian łzy 

rozpaczy i upokorzenia, które się 

miały w kilka tygodni potem zmienić 
w słodkie łzy radości i tryumfalne 

okrzyki? 

A teraz tak mało zapału, tak ma* 

ły udział. 

Prawda że i za strony wojskowo- 

ści nie było starań o to, by szerszą 
publiczność zawiadomić za pośred- 

nictwem prasy o przebiegu uroczy- 

stości. | to jest wielki błąd, Jeśli los 

  KARZE 

Redakcja 1 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, Micklewicza rėg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w | 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

  

Czytelnicy! popierajcie firmy ogłaszające się w „Ancjerze Wileńskim . 

Wynurzenia min. Skrzyńskiego. 
  

W czasie pobytu swego w Paryżu 

min. Skrzyński udzielił wywiadu ko- 
respondentom pism polskich. Mini- 
ster wyraził ogromne zadowolenie z 
podróży swej do Fimeryki, dokąd po- 
jechał, aby zapoznać się z prądami 

u poglądami sfer kierowniczych na 
jkwestję polityki międzynarodowej, 
oraz aby dać poznać Polskę, która, 
aczkolwiak pósiada tam wiele sym- 
patji, nle ma jeszcze do sympatji tej 

podstaw rzeczowych na gruncie eko- 
nomicznym. Obydwa te cele minister 
osiągnął, głównie dzięki uprzejmości 

jrządu Stanów Zjednoczonych, który 
udzielił mu wszelkich ułatwień. Ze 
strony prezydenta Coolidge'a mini: 
ster doznał nader ujmującego przy- 
jęcia, Prezydent Coolidge wogóle 
małomówny, dla ministra uczynił on 

|wyjątek, i miał z nim kilkugodzinną 
|rozmowę po śniadaniu, wydanem na 
|jego cześć. Wśród zagadnień polity- 
(ki światowej najwyżej interesuje A- 
|merykę kwestja współpracy z Euro- 

| PA: 
! Trudność największą stanowią o* 

becnie waśnie europejskie, Ameryka- 
tnie bowiem cbcą wejść w kontakt z 
„Europą, lecz nie z poszczególnemi kłó- 
cącemi się państwami. 

W sprawie wychodźtwa polskiego 
|w Ameryce, minister zaznaczył, iż 
j wychodźtwo polskie zyskało w Fme- 
jryce ogólne uznanie przez swą pra- 
,cowitość i poczucie porządku. 

W czasie przyjęcia delegacji prze” 
, mysłowców żydowskich, wyrazili oni 
„radość z powodu dojścia do porozu- 
'mienia między rządem polskim i lud- 
nością żydowską. Minister oświadczył 
delegatom, iż porozumienie to sta- 
nowi zamknięcie starego rozdziału 

historji i otwarcie nowego. 

| O rozmowach swych z Briandem- 
„minister Skrzyński powiedział, iż wy 

  

Cena ogloszeń: 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

niósł z nich jaknajlepsze wrażenie. 
Uzgodnienie stanowisk Francji i An: 
glji jest=—zdaniem p. Skrzyńskiego— 
rzeczą nadzwyczaj cenną dla Polski 
i całego pokoju europejskiego. Wszel- 
ką nerwowość w kwestji paktu gwa- 
rancyjnego jest nie na miejscu, gdyż 
wiele kwestji, dotyczących paktu nie 
zostało jeszcze przesądzonych i wszel- 
ka krytyka jest wobec tego przed- 
wczesna. Formułowania kwestji, do- 
tyczących Polski, jeszcze nie rozpo” 
częto. O sprawach tych minister bę- 
dzie mówił obecnie z prezesem Ra- 
dy Ministrów i kolegami i dopiero 
po tych rozmowach zapadnie poro- 
zumienie z Francją w kwestji tych 
paragrafów paktu gwarancyjnego, któ- 
re odnosić się będą do Polski. W 
każdym razie minister może już dzi- 

siaj zapewnić, że pakt gwarancyjny 
nie będzie bynajmniej bezpieczeń- 

stwem ograniczającem. Jest on bez- 
pieczeństwem dodatkowem. Protokuł 
jgenewski nie przestaje być podsta” 
wową zasadą, na której układ o bez: 

į pleczeūstwie będzie się opierał. 
|  źapytany o możliwość porozumie- 
|nia w sprawie paktu bezpieazeństwa 
przed otwarciem wrześniowej sesji 
Ligi Narodów, minister odpowiedział, 
iż wątpi, aby porozumenie to zapad- 
ło przed ogólnym zgromadzeniem. 
W każdym bądź razie sesja wrześnio: 
wa Ligi będzie miała doniosłe zna” 
czenie. gdyż wznowiona na niej bę: 
dzie dyskusja nad protokułem, który 
wcale nie został pogrzebany. 

Wyjazd min. Skrzyńskiego. 
Dn. 15 b. m. odjechał z Paryża 

do Warszawy min. Skrzyński. Tym 
samym pociągiem wyjechał do kraju 
na urlop ambasador Chłapowski, któ- 
rego zastępować będzie w charakte-   rzę charge d'affaires radca ambasa- 
dy Szembek. 

| Powrót min. Skrzyńskiego. 
WARSZAWA. 17.VIII. (Pat.). Dziś o godzinie 9 min. 20 przybył pocią- 

|giem paryskim minister spraw zagranicznych p. Hieksander Skrzyński, po: 

12 р. 
P. ministra oczekiwał również 

sprawił, że musimy, na przekor na- czem został powitany na dworcu przez wyższych urzędników Ministerstwa 
ministrem Morawskim i dyrektorem departamentu Bertonim na czele. 

na dworcu ambasador francuski w 
Warszawie p. de Panafieu. 

    

    

Dr. Medycyny 

Jerzy Dobrzański | 
Ginekolog 

poc ! aa przyjęcia Ž „Poradni“ y. 

© codziadnie 6d z BL rel 6-56, 2 t W niedzelę odbyła się wycieczka do Morskiego Oka. Po drodze 
'zwiedzono wodospady Mickiewicza. 

Z Morskiego Oko goście udali się pieszo do Czarnego stawu. 

! O godz. 1 popołudniu odbyło się w schronisku „Morskie Oko“ šnia- 
danie. 

O godz. 4:tej popołudniu goście udali się do Zakopanego skąd po 

krótkim wypoczynku wyjechali samochodami do Chabówki, gdzie wsiedli 

szemu pacyficznemu usposobieniu, 

być pzństwem militarnem, to propa- ' 

gandę armji, zachęcanie ludności by: 
ja popierała moralnie i materjalni, —————T7 7 : 

należy czynić usilnie i nie zaniedby: | r в 

wać niczego, by ludność się dowie- Po manewrach wołyńskich. 
działa, co żołnierz polski zdziałał i co 

zdziałać potrafi. | Przedstawiciele armji zagranicznych 
Koncert wojskowy w Bernardynce w Zakopanem. 

nie był też liczny, wogóle w mieście | ь : 
nie dawał się odczuć żaden specjalny ! ZAKOPANE. 17.VIll. (Pat). W sobotę po południu przybyli do Żako» 

trój święta żołnierza Н panego przedstawiciele armii zsgranicznych pod dowództwem gen. Gouraud, 

Ro. < PORTE Gościom towarzyszył gen. Szeptycki, Kuliński oraz szereg cficerów 
wodu braku uświadomienia. Wiele korpusu krakowskiego. 
osób nie wiedziało o co chodzi i dla- Z chwilą ukazania slę pociągu orkiestra odegrała marsz powitalny. 

czego jest dziś Msza polowa. į Przemówienie powitalne wygłosił burmistrz Szczegielski, na które od- 
* powiedział gen. Gouraud, 

Następnie goście udali się do doliny Kościeliskiej, gdzie przy bramie 

Kraszewskiego zebrane delegacje górali przyjęły gorąco oficerów armii 
sprzymierzonych. ; 

Wieczorem odbył się obiad na cześć gości wydany przez gminę Za: 

kopane. Po obiedzie odbył się bankiet, który przeciągnął się do późnej 

Or. B ūlsejko ! 
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. ‹ |‹!о specjalnego pociągu i R do PAD 5 

| R s ZA R a 
Akuszerka-masażystka. Minister rolnictwa powrócił z urlopu.   M. BRZEZINA. | 
Ul. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje ‹ 

od godz. B-ej rano do 7-ej wiecz. В 

WARSZAWA. 17.VIII. (Pat). Minister rolnictwa p. Janicki 
z urlopu w dniu dzisiejszym i objął urzędowanie, 

wrócił 

Za wiersz milimetrowy 
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. 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

na 1 str. groszy 

mio łamowy. Terminy druku mogą 

Wiadomości polityczne 
Śladem mia. Skrzyń* 

Kontr- i mda. skiego pojawił się Wil- 
e jamstown ambasador 
niemiecki Maltzan, Celem jego 
przyjazdu jest kontrpropaganda wo- 
bec rezultatów, osiągniętych przez 
ministra Skrzyńskiega. W długim 
przemówieniu Maltzan mówił o sto- 
sunkach polsko-niemieckich, zaręcza- 
jąc, że Niemcy nie mają żadnych 
wojennych zamiarów wobec Polski i 
żądając jedynie przywrócenia im praw 
do Gdańska, Górnego Śląska i kury- 
tarza pomorskiego. (Tylkol ' Przyp. 
Red.) Niemcy spodziewają się, że 
decyzja Ligi Narodów wypadnie zgod- 
nie z ich życzeniem. Maltzan wy- 
głosił również zdanie, iż jest pewien, 
że Francja na wypadek przyjścia z 
pomocą Polsce będzie musiała uzy- 
skać na to zgodę Ligi Narodów. 

W Sprawozdawca 5 
roblem kon- piomMatyczny „Daily 

DE Telegraph“ donosi: 
«ро!- Р sklego na Przy rokowaniach an- 

rokowaniach gielsko-francuskich w 
angielsko: sprawie paktu bezpie- 

A czeństwa omawiane by- 
muły. ły dwie formuły na 

wypadek konfliktu nie- 
miecko-polskiego. 

Jeden z nich przewiduje, že pe- 
wne traktaty arbitrażowe niemiecko 
polskie i niemiecko-czechosłowackie, 
będą zaakceptowane nietylko przez 
Francję, lecz także zagwarantowane 
przez Radę Ligi Narodów. 

Przypuszczają, iż Rada Ligi Naro- 
dów wrazie zaatakowania przez Niem- 
cy Polski lub Czechosłowacji oświad- 
czy się ewentualnie za sankcjami 
wojskowemi przeciwko Niemcom. 

W tym wypadku Francja nie by- 
łaby w możności przekroczenia zde- 
militaryzowanej strefy Nadreńskiej, 
chyba za specjalnym zezwoleniem 
Rady Ligi Narodów. 

W ten sposób Fnglja byłaby zwol- 
niona od specjalnych zobowiązań 
przewidzianych w pakcie bezpieczeń- 
stwa. 

W razie, gdyby Rada Ligi Naro- 
dów powzięła postanowienie na ko- 
rzyść Niemiec, wówczas nasuwają się 
aajwiększe trudności związane z za- 
pewnieniem energicznego wystąpienia 
przeciwko Polsce. 

Druga fórmułe przewiduje, iż je- 
żeli wybuchnie wojna między Niem- 

dy- 

cami a Polską, to rząd angielski bę- 
dzie sam decydował czy Francja u- 
prawniona jest do przekroczenia stre- 
fy zdemilitaryzowanej. 

„Daily Telegraph” proponuje, aże- 
by również i na granicy wschodnich 
Niemiec stworzyć strefę zdemilitary* 
zowaną. 

w pewnych kołach istnieje zamiar 
w razie gdyby brak czasu nie pozwo- 
ił Niemcom na wstąpienie w najbliż- 
szym czasie do Ligi Narodów, aby 
Liga jednak zamianowsła Niemcy 
swym członkiem. Statuty Ligi Naro- 
dów sprzeciwiają się jednak w swej 
obecnej formie tego rodzaju postę* 
powaniom. (Pat.) 

Dn. 14 bm. odbyła 
Norwegja sie uroczysta aneksja 
anektuje 

iebe Spitzbergu na rzecz 
yw Norwegii. W uroczy 

stości wzięli udział członkowie rządu 
norweskiego oraz władze miasta. O 
godzinie 12 w południe dwa okręty 
norweskie udekorowano chorągwiami 
norweskiemi. Na najwyższym punkcie 
zatoki King-Bay ukazał się sztandar 
królestwa norweskiego. W tym sa- 
mym dniu ogłoszono odezwę króla 
norweskiego, podkreślającą donio" 
słość tej chwili. (Pat). 
  

Wyprzedaż MEBLI 
8. ANCELEWICZ   wiino, M 16, ul. Niemiecka M 16,   

Parašai 
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* Rokowania chińsko-angielskie 

2 

2 Rosji Sowieckiej. 
Nieścisłe informacje. 

Podane przez P. A. T. wiadomości, 
o mających nastąpić zmianach w 
rządzie sowieckim, nie odpowiadają 
rzeczywistości, Jakośmy stwierdzili w 
autorytatywnem źródle komisarz lu- 
dowy do spraw zagranicznych Czi- 
czerin nie zamierza podać się do 
dymisji, tylko w najbliższych dniach 
rozpoczyna 6 tygodniowy urlop zdro- 
wotny. W czasie urlopu Cziczerina 
zastępywać będzie Litwinow. Co się 
tyczy zmian na stanowiskach prze- 
wodniczącego Rady Pracy i Obrony, 
stwierdzić możemy, iż Dzierżyński 
nigdy tego stanowiska nie piastował, 
natomiast przewodniczący tejże rady 
już od trzech lat jest Kamieniew. 
Dzierżyński w dalszym ciągu pełni 
funkcje prezesa w centrali С. Р. U., 
obejmującą całą Rosję sowiecką oraz 
przewodniczący  komisarjatowi do 
spraw gospodarczych. (A.T.E.). 

ka 

wita*, a mającej na celu przedew 
szystkiem przetwarzanie spitytusu i 
jego odpadków drogą chimiczną. 

Nie może i nie powinna zależeć 
egzystencją gorzelni, a tem mniej 
budżetu państwowego od ilości prze: 
pitej w kraju wódki. Tak było w Ro- 
sji. w Niemczech zaś inaczej pojmo- 
wano zadanie i cele gorzelnictwa i 
pochodnego przemysłu. Niemiecka 
Centrala Spirytusowa — zainicjowała 
propagandę stosowania spirytusu do 
celów technicznych i przemysłowych 
w ścisłej współpracy z rządem. 

Dotychczasowa polityka Dyrekcji 
Państwowego Monopolu spiritusowe- 
go, obniżając zbyt wygórewanemi 
cenami wewnętrzne zapotrzebowanie 
spiritusu, ogranicza produkcję, za- 
miast ją pepierać i rozszerzać, równo- 
cześnie szukając dla niej racjonal- 
nych dróg zbytu. 

Gorzelnictwo powinno po przeży- 
tych klęskach ostatnich lat jaśniej 
patrzeć w przyszłość, a przyszłość ta 
zależna jest nie od ilości przepitej 
wódki, lecz jedynie od ilości spitytu- 
su zużytego na cele przemysłowe i   Udział kapitału prywatnego w 

życiu gospodarczem Sowietów. | 

W pierwszej połowie roku gospo- 
darczego 1924/25 według danych u- 
rzędowych udzielono 534,157 pozwo 
leń na prowadzenie handlu i prze- 
mysłu (handel — 56.7 proc. prze- 
mysł — 43.3 proc.) Prywatne przed- 
siębiorstwa stanowiły 84 proc. w han- 
dlu, a 92.5 proc. w przemyśle ogól- 
nej liczby przedsiębiorstw. W stosun- 
ku do poprzedniego półrocza liczba 
przedsiębiorstw prywatnych zmniej- 
szyła się o 22.2 proc. Obroty prywat- 
nych przesiębiorstw wyniosły w tym 
czasie 2016 milj. rubli, z tego wypa- 
da na handel 1533 milj. rub., a na 
przemysł 473 milj. rub. 

W stosunku do całkowitego obro- 
tu w Sowietach wartość obrotu przy- 
watnego wynosi 68.8 proc. W po- 
równaniu do poprzedniego półrocza 
zmniejszyła się wartość obrotu przed- 
siębiorstw prywatnych o 26.2 proc. 

Z Chin. 

  

    

po szkolnictwo handlowe 

techniczne. 

w cytrach. 

ni ilość studentów w porównaniu z 
r. 1923/24 zmalała, wyższe szkolni- 

Podczas gdy na większości oe". 

КОВ WALE N.S 

Z zagranicy. 
Strajk pracowników okręto- 

wych w Londynie. 

LONDYN. 17.VIII. (Pat.), Związ: 
ki zawodowe pracowników  okręto- 
wych postanowiły ogłosić strajk z 
powodu obniżenia przez właścisieli 
okrętów skali wynagrodzeń, 

W porcie londyńskim i w Hullu 
strajk częściowy już się rozpoczął. 

lie Anglja spłaca rocznie długu 
St. Zjednoczonym. 

LONDYN. 17.VIII (Pat). W związ- 
ku z zamierzanym przez Caillaux 
przyjazdem dc Londynu prasa tutej- 
sza podkreśla, iż rząd angielski spła- 
ca Stanom Zjedn. rocznie 37 miljon. 
f. sterl., co stanowi ogromny ciężar 
dla ludności zjednoczonego królestwa. 

  ctwo handlowe okazuje ciągły i nie- 
przerwany rozwój. į 

Dwie mamy w Polsce uczelnie 
handlowe o typie szkół wyższych: 
„Wyższą Szkołę Handiową” w stoli- | 
cy i „Wyžszą Szkolę dla Handlu za-: 
granicznego” we Lwowie. Pierwsza | 
powstała w 1915 r. jako rozwinięcie | 
od 1906 r. prowadzonych wyższych | 
kursów handlowych. W r. 1915/16 
studjuje w niej 195 słuchaczy, w r., 
1918/19 liczba ta urasta już do 374, 
przyczem kobiety zejmują pokaźna 
miejsce, jest ich wówczas sż 103. W 
r. 1920/21 ilość słuchaczy wynosi 475, 
w 1921/22 — 751, w 1922/23 — 988, 
zaś w r. 1924/25 — 1521, w czem 311 
kobiet. Nie ulega wątpliwości, że 
W. Szkoła Handlowa, będzie w dal- 
szym ciągu znakomicie prosperowa- , 
ła, zwłaszcza odkąd Władze Ulstawo- 
dawcze uchwaliły ustawę, uznającą   oficjalnie dyplomy uzyskiwane w W. 
Sz. Handl. Dla rozwoju uczelni przy- 

  

Wymiana depesz między gen. Gouraud. 
a min. Sikorskim 

15 sierpnia. 
WARSZAWA, 17.VIII (Pat). Gen. Gouraud nadesłał z Zakopanego na 

ręce p. min. spraw wojskowych gen. Sikorskiego depeszę nast.: 
W imieniu_ armii francuskiej proszę Pana, Panie Ministrze, o przyjęcie 

w dniu święta Żołnierza Polskiego nejszczerszych życzeń dla Pańskiej peł- 
nej patryotyzmu pracy i dla całej Armji Polskiej, 

Min. spr. wojsk, gen. Sikorski odpowiedział nast. depeszą: 
Gorąco i serdecznie dziękuję za życzenia nadesłane w imieniu 

francuskiej. Życzenie te Żołnierz Polski głęboko odczuje i uzna. 
ВЕ 

  

    

za jakim zwraca się żołnierz polski dla 
iego pisarza i pionera kultury polskiej Wł. Reymonta. 
Armja polska, której wielkość tworzy karny wysiłek tak licznych sy- 

nów włościańskich, otacza czcią twórcę epopei chłopskiej. 
ay 

Kł 

Tajfun w Japonji. 

OSAKA. 17-VIII (Pat.). Nad Osaką 
i Kioto szalał tajfun, który wyrządził 
bardzo znaczne szkody. Tysiące do- 
mów uległo zniszczeniu. Komunika- 
cja telegraficzna i telefoniczna przer- 
wana. 

Groźba wydalenia 50 tysięcy 
robotników. ‚ 

PRAGA, 17.VIII (Pat.). Zmiana cen- 
ników w przemyśle tkackim weszła 
w stadjum ostre. ł 

Związek czeskich przemysłowców › 
tkackich postanowił odrzucić żądania 
robotników podwyższenia płac. 

Ze względu na ultymatywny cha- 
rakter tegó żądania grozi wydalenie 
wszystkim robotnikom w liczbie oko- į 
ło 50 tysięcy. 

m z 

Min. Sikorski do posła Witosa z powodu 
uroczystości ku czci Reymonta. 

WARSZAWA, 17.Vill. (Pat). W związku z uroczystościami ku czci Wła- : 
dysława Reymonta w Wierzchosławicach wysłał P. min. 

*pujący telegram: Do Pana Prezesa i Posła Witosa: 
*Prezasie zasyłam wyrazy hołdu, 

spr. wojsk. nastę- 
Na ręce Pana, Panie 

z powodu Święta 

armji 

      

Nieścisłość prasy niemieckiej. 
WARSZAWA, 17.VIII (Pat). Prasa niemiecka, podając wiadomości o ma- 

newrach polskich, zaznacza, iż wszyscy korespondenci zagraniczni byli na 
te manewry zaproszeni z wyjątkiem korespondentów niemieckich. 

odroczone. czyni się też rychło spodziewane 
LONDYN, 17.Vill (Pat). Z Hankow $ ukończenie własnego wzorowego 

donoszą, iż rokowania między brytyj- ; gmachu, który zastąpi dotychczaso- 
skim konsulem generalnym a przed- | wą ciasną i prowizoryczną siedzibę 
stawicielami chińskiago ministwa spr. przy ul. Koszykowej. 
zagr. w sprawie ochrony własności: Druga uczelnia. „Wyższa Szkoła 
cudzoziemców zostały odroczone. | dla Nanda mę: za 

jzostała we Lwowie w r. 1 zięki 
Protest chińskiej Izby handlo: | staraniom władz municypalnych I 

wej. jmiejscowych czynników  handlowo- 
LONDYN, 17.VIII (Pat). Chińska | Przemysłowych. Ilość słuchaczy w 

Wiadomość ta o tyle jest niesłuszną, iż na manewry proszeni byli ko* 
respondenci tylko tych krajów, które przysłały swe delegacje. 

  

  

  

Nowa polska linja lotnicza. 
Ponad Bałtykiem. 

WARSZAWA. 17,VIII, (Pat). Dnia 15 sierpnia r. b. odbył się pierwszy 
lot z Warszawy do Kopenhagi, rozpoczynający ekres próbnej komunikacji 

A 
is
 

S 

izba handlowa w Szanghaju założyła | 
oficjalny protest przeciwko komisji, 
mającej na celu zbadanie przyczyn 
rozruchów w Szanghaju, która miała, 
być złożona z przedstawicieli korpusu | 
dyplomatycznego w Pekinie. | 

' 

  

  

kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. | 

Wystawa spirytusowa w Po- 
znaniu. 

13 września 1925 r. odbędzie się 
w Poznaniu wystawa spirytusowa, 
która ma służyć jako propaganda 
dla zużycia spirytusu na cele tech- 
piczne I przemysłowe. Równocześnie 
nastąpi poświęcenie fabryki chemicz- 
nej na Głownie pod Poznaniem, wy 
budowanej przez S-kę Fkc. „Fikwa- 

(1924/25 zapisało się nówych 81. 

+ Ubezpieczenie pracowników 

| społecznych w sprawie projektu usta- 

niej dochodzi niemal 200 (189), w 

umysłowych. 

W pierwszych dniach września b. 
r. odbędzie się w Ministerstwie Pra- 
cy i Opieki Społecznej konferencja z 
udziałam przedstawicieli zaintereso: 
wanych związków iinstytucji oraz so- 
cjalistów w dziedzinie ubezpieczeń 

wy o ubezpieczeniu pracowników 
umysłowych. Przedmiotem dyskusji 
będą podstawowe zasady projektu 
Ministerstwa z uwzględnieniem opi: 
nji, wyrażonych w otrzymanych od- 
powiedziach. Zaproszenia na konfa- 
rencję wysyłane będą imlennia do 
osób względnie instytucji, z uwzględ- 
nieniem przedewszystkiem  central- 
nych organizacji i instytucji, które 
nadesłały Ministerstwu swoje epinje 
co do projektu.   

lotniczej na linji Warszawa—Gdańsk— Puck—Malm6—Kopenhaga. 
W locie tym jako oficjalnym brał udzłał z ramienia Ministerstwa Ko- 

lei wicedyrektor departamentu Eksplvatacj: p, Franciszek Moskwa. Linję 
eksploatuje na podstawie koncesji rządu polskiego, szwedzkiego i duńskie- 
go Polska Linja Lotnicza „Aerolot”. 

— — 

  

Wielkie banki wiedeńskie a kurs złotego. 
WIEDEŃ. *17.Viil. (Pat.). „Wiener Filgemeiner Zrg.” donosi, iż dziś 

odbędą się narady dyrektorów wielki:h banków, których przadmiotem bę- 
dzie waloryzacjn grioritetów polskich, znajdujących się w rękach austryja- 
ckich. 

Słychać, iż rokowania przybrały pomyślny obrót, okazało się bowiem 
byłby gotów przyznać właścicielom 

austryjackim specjalne udogodnienia, gdyby firmy austryjackie postarały się 
o to, ażeby ustała podaż złotego polskiego w Fustrji, a przynajmniej, aże- 
by podaż ta nie miała dotkliwych skutków dla Polski. 

Spekulacja na zniżkę złotego polskiego stała się w Wiedniu utrudnio- 
innemi i przez to, iż austryjacki bank narodowy nie daje już 

w swojem czasie, iż Bank Polski 

na między 
więcej dolarów na ten cel. 

Na dzisielsem posiedzeniu przedstawicieli 
ta ma być jeszcze szczegółowo omówioną. 

oaza 

wielkich banków, sprawa 
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| Wszystkiemu winien nai. 
(Piosenka). 

Przed wojną, ach! przed wojną 
miał złote czasy człek: 
trzydzieści kop. w kieszeni, 
toś do teatru biegł. 
Pięć kop. kosztował tramwaj, 
serdelek groszy sześć. — 
Mogłeś pan podróżować, 
ubierać się, pić, jeść... 

A dziś, panie, płakać chce się; 
wszystko idzie, jak z kamienia, 
pozór tylko powodzenia, 
a stagnacja w interesie. 

I jasny wniosek stąd — 
niedobry mamy rząd. 

, Przed wojną w suterynie 
na butach łaty kładł. 
Piętnaście kop. za łatę 
i gwizdal sobie rad. 
Dziś sklep ma. W nim lakierów 
po kiikadziesiąt par. 
Więc pytam: jak mu idzie, 
gdy skórę ze mnie zdarł. 

Marnie, panie! płakać chce się; 
wszystko idzie, jak z kamienia, 

it.d Ё 

j Przed wojną miał sklepiczek, 
sprzedawał sól i pieprz. 

ia dziś skład kolonjalny 
i utył sam, jak wieprz. 
Przeróżne z zagranicy 
frykasy zwozi tu. 
Pytam o interesy 
zaklął: „Do djabłów stu!” 

Marnie, płakać chce się; 
wszystko idzie, jak z kamienia, 

Kaa 

Przed wojną jednę krowę 
i zdecbłą szkapę miał. 
A dziś obora pełna 
i konie trzy na scbwał. 
Kobieta w samem Wilnie 
kupuje suknie szyk. 
Ale podatki płacić — 
gospodarz zaraz w krzyk. 

Ciężko, panie, płakać chce się; 
wszystko idzie, jak z kamienia, 

it. d. 

Przed wojną, ach! przed wojną 
młodziutką żonkę miał. 
Gdy na letnisku była, 
codzień dojeżdżać chciał. 
Dziś by dojeżdżał żonę 
na miesiąc ledwo raz... 
Et, wszystko tak zmienione... 
Bodaj to piorun trzasł! 

Trudno, panie, płakać chce zię; 
jak z kamienia 

i temu winien rząd. 
Benedykt Hertz. 

  

    

NA MARGINESIĘ 
  

„ Nieznanemu żołnierzowi ". 

Ładną myśl Francuzów, uczczenia be- 
zimiennych bohaterów wielkiej wojny, ska- 
rykaturowali naśladując owczym pędem | 
nosząc wszędzie płyty z odnośnemi napi- 

sami. 

Ale ostatecznie nic w tem złego, i na- 
śladownictwo, acz świadczy o ubóstwie du- 

cha, może być poczciwe w intencji. Czemu 
jednak płyty ofiarowanej przez „Polonję“ 
w sobotę nie umieszczono? Dlaczego o tem 

nie się nie można dowiedzieć? Pod murem 

cmentarza Rossy leży bezimienny obrońca 
Wilna. Tam powinna spocząć ta płyta. Lub 

też w którymś z ogrodów, śle najlepiej było   to zrobić w święto żołnierza. 

z a сонеенеееннненне че снесннонннесннненннннонннееноннонньнннннннНННнноннененнннненороононеонннннненао 

Mól zas Kry bi 
boiuskiego polónofiiwa. 
Wszechbiałoruską reprezentację 

narodową, tolerowaną nawet przez 
okupantów niemieckich, a powołaną 
do życia przez rozpędzony w końcu 
1918 r. Kongres Wszechbiałoruski, 
pod nazwą „Rada Białoruskiej Repu- 
bliki Ludowej* spotkał los tego го- ' 
dzaja, że w pismach ukazała się 
wzmianka o likwidacji Rady przez 
Generalnego Komisarza Zarz. Cyw. 
Ziem Wschodnich p. Osmołowskiego. 
Dekret ten nie doczekał się zasto- 
sowania go w życiu, ponieważ w li- 
stopadzle r. 1919 Rada sama się 
rozpadła na dwie prawie że równe 
części: socjaliści-rewolucjoniści wraz 
z socjalistami-federalistami utworzyli 
rząd t. zw. Łastowskiego, reszta zaś 
radnych wyłoniia z siebie Dyrekto- 
rjat z 5-iu osób p. n. „Najwyższa 
Rada Białoruska". Obóz Łastowskie- 
go doznał represji ze strony Naczel- 
nika Okręgu Mińskiego, p. Raczkie-   wicza (dzisiejszego ministra), a „Ra- 
da Najwyższa* siedziała, jak mysz: 

pod miotłą, nie posiadając ani szczy- 
pty popularności śród mas białorus- 
kich. 

Wierna zajętej przez się pozycji 
politycznej, „Rada Najwyższa” nie- 
mal w całym swym składzie pod 
czas bolszewickiej ofenzywy prze: 
translokowała się do Warszawy i jej 
szerokie „państwowe” ideały ograni- 
czyły się li tylko nadzieją prowadze- 
nia jakiejkolwiek roboty kulturalno= 
oświatowej w powstałej rychło po- 
tem „Litwie Środkowej”. Przy pierw- 
szym składzie Tymczasowej Komisji 
Rządzącej, pod przewodnictwem p. 
W. Abramowicza, Departamentem 
Fprowizacji kierował p. Wacław Iwa- 
nowski (białorusin), zastępcą zaś dy- 
rektora Departamentu Oświaty był 
obecny poseł na Sejm p. Bronisław 
Taraszkiewicz. 

Pewne rezultaty udziału białoru- 
skich działaczy w administrowaniu 
Litwą Środkową wszelako dały się 
Białorusinom odczuć. Liczba szkół 
białoruskich w Wileńszczyźnie sięga- 
ła dwuchset, odbyły się latem 1921 r. 
nauczycielskie kursy białoruskie, a w 
Borunach nawet otwarto Białoruskie 
Seminarjum Nauczycielskie, którego 
dyrektorem był dzisiejszy poseł na 
Sejm Rak-Michajłowski (jeden z człon- 
ków „Rady Najwyższej). Rychło jed-   

nak seminarjum to było wprost roz- 
pędzone przez posłuszne narzędzie 
endecji — miejscową administrację; 
przyczem powołana do tej czynności 
żandarmerja zachowała się niezbyt po- 
prawnie. Oprócz pomienionego R.- 
Michałowskiego przetranslokowali się 
z Warszawy do Wilna członkowie 
„Rady Najwyższej”: pp. A. Smolicz i 
K. Tereszczenko. 

P. Wacław Iwanowski nie długo 
był dyrektorem Departamentu Litwy 
Środkowej, nieco dłużej utrzymał się 
p. Taraszkiewicz, lecz już tylko na 
stanowisku referenta Białoruskiego 
Wydziału Szkolnego. W tym to cza- 
sie śród pewnych sfer białoruskich 
wyraźnie się zaznaczył w Wilnie, sto- 
licy Litwy Środkowej, kierunek litwo- 
filski, propagowany przez dwa so- 
lidne białoruskie czasopisma. Czlo- 
nek „Rady Najwyższej" Tereszczenko 
wchodzi w porozumienie z operują 
cymi tutaj potajemnie agentami 
bolszewickimi i rychło ginie 2 hory- 
zontu, wyjeżdżając do Mińska i re- 
zygnując z dotychczasowego swego 
polonofilstwa. 

Kontakt litewsko - białoruski na 
gruncie wileńskim stał się o tyle „nie- 
bezpieczny”, że „zaszła potrzeba” 
aresztowania 33 działaczy białorus- 
kich i litewskich, co miejscowa admi-   

nistracja nie omieszkała uczynić; a 
gdy trudno było dowieść winy i spra- 
wa groziła kompromitacją władz ad- 
ministracyjno - sądowych, aresztowa- 
nych deportowano do Litwy Kowień- 
skiej. W przeciągu r. 1921 były zli- 
kwidowane w Grodzieńszczyźnia nie- 
mal wszystkie organizacje białoruskie, 
nie oszczędzone nawet tych, które 
nosiły charakter czysto ekonomiczny, 
jak np. kooperatywy. Zajadła walka 
narodoweściowa rozpoczęła się w sil- 
nej ekonomicznie organizacji o wy- 
datnem znaczeniu krajowem—w,„Wi- 
leńskim Związku Kooperstyw”, gdzie 
pracowali przeważnie zwolennicy „Naj- 
wyższej Rady Białoruskiej”, t. |. ele- 
menty polonofilskie, W skład zarządu 
tego Związku wchodził i wspomniany 
powyżej A. Smolicz, który niebawem 
znikł z wileńskiego horyzontu, idąc 
śladami Tereszczenki na wschód. 
Słuccy powstańcy białoruscy, którzy 
podczas pertraktacji ryskich walczyli 
z bolszewikami, dostali się masowo 
za druty kolczaste obozów koncen- 
tracyjnych. Białoruskie oddziały woj- 
skowe i Komisja Wojskowa zostały 
zlikwidowane w Łodzi w maju 1921 r., 
zgodnie z traktatem ryskim. Ster ad- 
ministracji państwowej coraz wyraź: 
niej zaczął przechodzić do rąk ende- 

Białorusini boleśnie odczuwali na 
sobie. 

Wybory do Sejmu i Senatu w li- 
stopadzie 1922 r. wykazały, że nawet 
szczerze ludowe lewe partje polskie 
(lak naprz. „Wywolenie”, które liczy- 
ło w swych szeregach i Białorusinów), 
nie wszędzie mogły wytrzymać kon- 
kurencję z Białorusinami, idącymi 
według listy Na 16, wraz z in. mniej- 
szościami narodowemi. 

Posłowie białoruscy zjawili się w 
Sejmie już nie dla pracy polonofil- 
skiej, pomimo że między nimi byli 
tacy łudzie, jak senator Wlasow, po- 
sel R. Michałowski (obadwaj b. człon- 
kowie „Rady Najwyższej”), F. Jare- 
micz, b. prezes Białoruskiego Komi- 
tetu Narodowego w Wilnie, wreszcie 
wspomniany już Taraszkiewicz. 

Należy zaznaczyć, iż przez cały 
okres istnienia Litwy Środkowej „usi- 
łował” nie zdradzić orjentacji polskiej 
wiadomy p. P. Aleksiuk, Który, nie 
spotykając na polu swej działalności 
żadnych sił konkurencyjnych i będąc 
hojnie subsydjowany przez władzę, 
założył w Wilnie organizację Pp. h. 
„Krajowaja Suwiaź” (Związek Krajo- 
wy) i zrobił fiasoo ze swoją listą na 
wyborach do Wileńskiego Sejmu 
Orzekającego Litwy Środkowej, który   

cji i każde jego pochylenie w prawo ogół Białorusinów bojkotował., 
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|Teatr Polski. 
Niespodzianki rozwodowe, far- 
Sa w 3ch aktach A. Bissona. 

Stara a jara, niezawodny szlagier 
atralny, dawany od wieków w ka- 

Nikułę, kiedy to uznanem jest, że lu- 
dziska myśleć w ogóle nie mogą, a 
łembardziej w miejscu przeznaczo- 
lem na wypoczynek i rozrywkę. Splot 
lderzeń  nieprawdopodobnych, sle 
hożliwych, sprawia, że człowiek sza- 
jący z powodu teściowej i rozstają- 

się dla tego z żoną, po upływie 
oku, jako szczęśliwy małżonek dru- 

_ glej żony, dowiaduje się, że nietylko 
znowu ma teściowę, ale jest to jego 
pierwsza żona, która wyszła za jego 

teścial Tym sposobym nieszczęśnik 
prześladowany przez los, otrzymuje 

dwie teściowe: dawną (obecnie teś- 
tiową jego teścia) i nowa (dawną żo- 
nę!) Ładny kawał, co? To też obłęd 

ogania ofiary tej gmatwaniny i zawi 

łości mnożącej się jak w chińskiej ła- 
migłówce. Grać to trzeba w tempie 

zwarjowanem, by nikt nie miał Czasu 

się zorjentować wtem całem szaleń- 
stwie. 

Na premjerze, aczkolwiek wszyst 
_ kie role były dobrze obsadzone, i p. 
Dunin-Rychłowska była pysznym ty- 
pem teściowej, i p. Wołejko dosko- 
nale grał starego świeżego żonkozis, 
i p. Wyrwicz był zięciem rozfurjowa- 
nym, a panie Grabowska i Jaroszew- 
ska uroczemi kobietkami, tempo gry 
nie bylo dość szybkie i swobodne. 

A zresztą... Czy ja wiem? Może 

jakaś mgła melancholii rozsnuwała się 

w saii Lutni, ze świadomością, że o- 

to żegnamy tych miłych, zdolnych, 
szczerze oddanych sztuce artystów, 
którzy w złych i ciężkich warunkach, 
potrafili pracować rzetelnie i uprzy- 
jemnili nam tyle chwi! wieczornych. 
Nastrój ten odczuwał się wśród pu- 

bliczności, która dzieliła się pogląda- 
mi na sprawę teatralną i nad niejed- 
ną rzeczcą mówiła: szkodz| Tak... żal 
że odjeżdżają tak wszyscy! Trudno 
będzie się z tem pogodzić. > 

ro. 
  

  

Z prowincji. 
Samobójstwo czy zabójstwo? 

Cała okolica Rudziszek poruszona 
jest do żywego wypadkiem który 
stał się d. 12 b. m. w Ołonie, ma- 
jątku p. Witolda Kucewicza. 

P. Kucewicz, radny gminy, wice- 
prezesįsejmiku £ członek kilkunastu 
komisyj, przyjął do swego domu ko- 
legę syna, ucznia 8 klasy gimnazjnm 
im. Zygmunta Augusta, Czesława 
Mikoszę. Młodzieniec ten winien był 
wdzięczność Kucewiczowi za wyjed- 
nanie mu stypendjum. 

Ten dług wdzięczności sumiennie 
był uiszczany. Mikosza pracował jak 
prosty parobek, co przychodziło mu 
tem łatwiej, że wychowany na ma- 
łym folwarku, znał się na wszystkich 
robotach, przytem silny był, dobrze 
zbudowany. Za pracę swą Mikosza 

  

_ 4 przed pięciu lal. 
Dobrze jest w chwilach względnie 

dobrych, a gwoli nauce ludziom złej 
woli, narzekającym w życiu codzien- 
nem i w sążnistych artykułach na 
czasy okropne! strasznel nie do wy- 
trzymanial Dobrze jest przypomnieć, 
jak to bywało na prawdę źle... 

Właściwie tych narzekających dzisiaj, 
itak nie to nie wzruszy, bo wszak... 
wialil Och jak wiali, ci Śpiewający 
„nie rzucim ziemi skąd nasz ródl” 
Ci patetycznie deklamujący dziś o 
miłości do ziemi, tradycji bronienia 
jej, o gniazdach rodzinnych i t.p. u- 
kochaniach, które rzucali, zmykając 
gdzie bezpieczniej i projektując wró- 
cić, „kiedy nie będzie ani bolszewi- 
ków, ani Litwinów”. 

Poruszyć więc chcemy wspomnie- 
nia tych, co zostali. Na krótko zasta- 
nowić się, porównać, i z otuchą, z 
radością na myśl o tem czego się 
wtedy uniknąło, iść dalej, drogą bu- 
dowania Państwa polskiego. 

Był tak samo jak i teraz, cudow- 
ny, ciepły, pogodny sierpień, Tak 
samo ciężkie od owoców chyliły się 

T + 

  
gałęzie jabłoni wileńskich ogródków, | 
srebrzyły i mieniły błękitno wody 
Wilji, szafir nieba bez chmur rozpi- 
nał się w olśniewającą kopułę nad 
wzgórzami. 

A w mieście była czarna żałoba. 
W sercach, w umysłach, na twarzach 
mieszkańców. Ulice zalane jakimś 
motłochem importowanym chyba wa- 
gonami z Moskwy, gdyż takich istot 
nie widziało Wilno. Obłachmanione, 
brudne i śmierdzące nieopisanie, za- 
rosłe i kudłate, rozmamane, szwargo- 
cące z ruska po żydowsku i naod- 
wrót, a Złel Złel Boże, dlaczegoż ci 

BOG OKRZJ ER М Ь 

Z konferencji prasowej M. Ententy. 

Postanowienie nawiązania łączności z prasą polską. 

SINAJA. 17.VIII. (Pat). Dziś odbyło się trzecie plenarne posiedzenie 
konferencji prasowej państw Małej Ententy. 

Na posiedzeniu poszczególne komisje zdawały sprawozdanie ze swych 
rac. 

” Powzięto rezolucję, aby prasowe komitety narodowe państw biorących 

udział w konferencji weszły w stosunki z organizacjami prasowemi w Polsce. 

_Э 

  

Wiedenscy. Hackenkreutzlerzy ; przeciw 
sjonistom. 

WIEDEŃ. 17.VIII. (Pat). Zapowiedziana na dziś demonstracja uliczna 
Hackenkreutzlerów przeciwko kongresowi sjonistycznemu została przez dy 
rekcję policji zakazana. 

Prezes policji Schober w wywiadzie z dziennikarzami oświadczył, iż 
policja uczyniła wszystko, aby nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń. 

  

    Śmierć Tsang-Tso-Lina. 
LONDYN. 17.VIIL. (Pat). Korespondent „Daily Herald” donosi z Peki- 

nu o śmierci Tsang'Tso-Lina. (Jak wiadomo zmarły był dość znaczną oso" 
bistością w Chinach. Jako generał miał pod swymi rozkazami silną armię, 
którą ustawicznie szachowal to Rd | pekiński, to swoich przeciwników. Był 
wrogiem Sowietów i komunizmu wogóle. Ostatnio jego wojska uśmierzały 
komunistyczne rozruchy w Kantonie. Red.). 

Dookoła Marokka. 
Bunt w armji Abd-el-Krima. 

MADRYT. 17.VIII. (Pat). Dzienniki donoszą, iż w szeregach Abd-el- 
Krlma szerzy się bunt. 

Żołnierze należący do szczepów, które ucierpiały od bombardowania 
francuskich lotników, pozabijali swych przywódców i schronili się w góry, 
ścigani przez regularne oddziały Riffenów. 

  

  

Uspokojenie zamieszek w Syrji. 
Mądra polityka Francuzów. 

LONDYN. 17.VIII. (Pst). „Daily Mail” donosi z Jerozolimy, iż pokój 
między Francuzami a plermieniem Druzów został już przywrócony. 

Na buntowników zostaną nałożone wysokie kary pieniężne, natomiast 
Francuzi udzielają szerokiej amnestji dla sprawców rozruchów. 

a ———————— 

miał pobierać od Kucewicza 30 zł. 
miesięcznie 1 życie. Zdarł jednak 
przy niej garderobę tak dalece, że 
ostatniemi czasy nie mógł się poka- 
zywać w towarzystwie. 

Dn. 12 b. m. Mikosza kosił trawę 
wraz parobkiem. 

Gdy przyszedł na obiad, Kucewicz 
jął mu czynić wymówki, że zamało 
skoszono. Młodzieniec tłumaczył się, 
w trakcie czego przyszło do żywszej 
wymiany zdań, potem do kłótni, 
wreszcie i bójki nawet. 

Przebieg jej nie jest dotąd znany. 
Wiadomo tylko, że w pewnej chwili 

rozległ się strzał, a wkrótce potem 
Kucewicz jął wypytywać: służbę, czy 
nie wie, gdzie jest Mikosza. 
ю r nie wiedział. Kazał go szu- 
ać. 

Młodzieńca znaleziono martwego. 
Leżał na wznak, z czapką i świeżo 

zwycięskie, ten motłoch, któremu da- 
į no wszystko, czego nie miał, czego 
,łaknął i czego zazdrościł, czemu to 
bractwo było takie ponure, smutnei | 
złe? Przewalające się ciężko szeregi 
wojska, zostawiające po sobie zaduch 
śmiertelny na kilka godzin, wyły me- 
lodje z domu obłąkanych na melan- 
cholję, strojne krasnoarmiejcy, wyfry- 
zowane czubaryki, o młodych, bez- 
myślnych, stępiałych lub zeźwierzęco- 
nych, złych twarzach, patrzyli ponu- 
ro z podełba z jakąś tępą beznadziej- 
nością. Te dziwne oberwańce, łażące 
po ulicy, mieli oczy zamglone i wście- 
kłość na brudnych gębach. Smutni i 
rozzłoszczeni. Oto со się ciągle wi- 
działo i czuło, patrząc na snujące się 

postaci, jak z koszmaru. Żołnierze 
chętnie powtarzali „nam żyźń — ka- 

jpejka*! A jeden mój znajomy opo- 
į wiadal mi jak dwóch  krasnoarmiej- 
jców spotkało się: jednego prowadził 
konwój i ten krzyknął do idącego 
chodnikiem. „Ty znaisz Wańka, a 
mienia na razstrełku wieduć* Ten się 
zatrzymał, mruknął coś w rodzaju” 

| „Ot kak”... i popełzł dalej. | jeszcze 
mówili żołnierze łażąc po domach za 

, jadłem, gdyż głodni byli wszyscy. „Jak 
|weźmiemy  Arszawę, to wyrżnim 
swoich komisarów — jewrejów i wte- 

|dy będzie porządek na świecie”. 
| A od nieszczęsnej stolicy byli co 
raz bliżejl.. Wprost serce zamierało, 
czytając komunikaty, bo nawet licząc 

(na przesadę i dodatki, widać było że 
czerwona armja idzie w Polskę bez 

| 9poru jakby szaleństwo ogarnialc! 
Czy tam już ludzi niema, ni serc, ni 
sumienia! Cóż się stało z miłością 
Ojczyzny, z dzielnością młodzieży? 
Czy pogrom jest tak beznadziejny, 
czy masy płynące tak nie do zwycię 
żenia? Co robi Piłsudski? Co genera- 
łowie? Co sobie przeklęta, nieopatrz- 

zerwanemi gałęziami pod głową. 
Obok niego — karabin, 

Jak twierdzi Kucewicz, Mikosza po- 
pełnił samobójstwo. Sledztwo wszak- 
że wie potwierdza tego. Okazuje się 
bowiem, że strzał dany był z tyłu i 
to jak się zdaje — z odległości 20-u 
kroków: 

Energicznie prowadzone docho- 
dzenie wyjaśni niebawem tę tajemni- 
czą sprawę. 

Mikosza osierocił matkę, 
był jedynem dzieckiem. 

D-r S. Margolis 

której   Gabinet Retnogenowski, prześwietla- 
nia, zdjęcia I leczenie promieniami Roent- |   

ludzie, idący na zdobycie świata dla | na Europa myśli? Jak my runiemy, 
komunistycznej idei, te wojska wciąż 'to i ona zginie... i niech ginie, jeśli   

чепа, Wileńska 39 (róg Mostowej). Tel. 920. | 

„mam nie pomaga. Dochodziły wieści 
jo jakimś rządzie tworzonym przez 
Dmowskiego w Poznaniu, nie zdziwi- 
ła zdrada w takiej chwili, ale dziwiła 
głupota i krótkowzroczność. Dopełnia- 
ło to miarę podłości; przeszkadać na- 
czelnemu Dowództwu w chwili okrop- 
nego najazdu na Ojczyznę, szkalować 
głowę Państwa, kompromitować Rząd 
swój zagranicą, demoralizować żołnie- 
rza, w strasznej walce jaką prowadził, 
odbierać mu ufność do Wodza. Oto 
bilans zasług N.D. w owych dniach 
okropnych. | za te usługi rachunki 
nie są zakończone... Wszystko to za- 
bijało z dnia na dzień. 

Obojętnem się stało własne życie 
i poniekąd wstrętnem. 

A co rano ico wieczór, tuż obok, 
rozlegały się chóralne pienia licznych, 
ach jak bardzo licznych głosów: pol- 
skich jeńców. 

Poczciwe baby wileńskie 
im jedzenie, rzucały kartki, 
przez warty i szpiegowane przez 
zmieniającą się  ochotniczą straż 
szpiegowską, złożoną z młodzieży 
żydowskiej, zaczajoną za parkanem 
na drodze do więzienia Łukiskiego. 
Tam siedział też zacny p. Makowski, 
p. Parczewski, i wielu innych. Dni 
schodziły na bezmyślnem trwaniu... 
źle mówię... gdybyż można było od- 
począć od myślitnial Ale nie, myśli 
okropne, perspektywa zagłady całego 
świata cywilizowanego, nuda śmier- 
telna, beznadziejność i oczekiwanie, 
zwłaszcza w nocy, aresztowania, wy- 
twarzało ciężką sanną upatję, z któ- 
rej budził ból, na wieść o nowej 
klęsce lub wycizytany wyrok śmierci. 
Pewnego przedwieczerza zaczęły się 
gromadzić wojska do parady na Lu- 
kiskim placu. Ruch jakiś zakotłował 
to pełzające robactwo. Czuć było, że 
coś się stało. Zamknięte w mieszka- 

nosiły 
łajane 

ВОМ ЭК 
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|  Dzis—Agapita M., Heleny. 

Wtorek | Jutro—Juljusza, Marjana W. 

1 8 Wschód słońca— g. £ m. 24 
Sierpnia Zachód „ —g6m 54 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

! Straż ogniowa. 

| Dominikańska 2, tel. 45. 

į MIEJSKA. 
i — Zmiana instalacji elektrycz- 
* nych. Wydział Elektryczny Magistra- 
tu podaje do wiadomości, że z dniem 

'31-go października b. r. zostanie 
(wprowadzony prąd _ elektryczny 
|zmienny zamiast dotychczasowego 
"prądu stałego (dla silników prąd 
„trójfazowy 0 napięciu 380 woltów, 
idla oświetlenia o napięciu 220 wol 

tów), na następujących ulicach: Wiel- 

ka, Zemkowa, Św. Jańska, Domini: 

kańska, Niemiecka, Rudnicka, Het: 

mańska, Żydowska, Jatkowa, Szkla- 

na, Uniwersytecka, Skopówka, Kró: 

jewske. św. Anny, Popławska, Połoc- 

ka, na Zwierzyńcu,  Śołtaniszkach, 
Snipiszkach, Rybakach i Antokolu, 

Zmiany w instalacjach mieszka- 

niowych będą nieznaczne, gdyż lamp 

ki, przewodniki i inne części Instala- 

cji wewnętrznej, o ile odpowiadają 

przepisom, pozostaną te same; jady- 

nie silniki, liczniki, wprowadzenia do: 
mowe i połączenia licznikowe mu- 
szą być zamienione. 

Zmiany powyższe u abonentów, 
życzących sobie nadal korzystać z 
prądu miejskiego, mogą być doko- 

nane na następującysh warunkach: 
Wydział Elektryczny na swój koszt 
wykona przerobienie połączeń domo- 

rachunkach miesięcznych za korzy: 
stanie z prądu będzie dopisywana 
ustalona kwota za wynajęcie liczni- 
ka). Natomiast przerobienie dopro- 
wadzenia ed głównego złącza do po- 
szczególnych mieszkań będzie wyko- 
nane na zlecenie i pod dozorem 
Wydziału Elektrycznego na koszt a: 
bonentów. 

Roboty powyższe rozpoczną się z 
początkiem września b. r. Bližszych 
szczegółów co do kolejności robót i 
przełączeń instalacji z prądu stałego 
na zmienny, Wydział Elektryczny u- 
dzieli w drugiej połowie b. miesiąca. 

— Znėw „sztandar“ bolszewlc- 
ki. Dn. 17 b. m. o godz. 3 m. 30. 
ujawniono na ul. Kijowskiej naprze- 
ciw domu Ne 36 sztandar komuni- 
styczny z nadpisem polskim „precz 
z rządem prowokacji”. Sztandar był 
rozwieszony na środku ulicy na dru- 
cie elektrycznym. Sprawców rozwie- 
szenia narazie nie ujawniono. (I). 

Wycieczka Krajoznawcza. 
Bawiła w naszem mieście przez dwa | zrobotnych m. Wilna. 
dni świąteczne w liczbie 30 osób z 
Wydziału Kultury i Sztuki. Goście 
RKS ASS k u AIETZIRZZABAZIAAIDĄ A IE KISS 

Czytajcie „Kurjer Wilef.“. 

Nagle, jedna za drugą, wpadają 

wych z kablem sieci miejskiej i u-, 
stawi liczniki prądu zmiennego (w. 

zwiedzali miasto, obiadowali wespół 

z prez. Łokucijewskim w klubie 

szlacheckim, udali się popołudniu do 

Werek, zaś w niedzielę zwiedzili 
Troki. 

— Przestępczość w Wilnie w 

ciągu 2-ch dni świąt. Kradzieże — 

11 (wykryto 2). Przekroczenia róż: 

nych obowiązujących przepisów jaki 

jazdy—11. Meldunkowych — 1. Adm. 

sanit. i porządkowych—14. O wido- 

wiskach—1. Budowlanych—1. Opilst- 

wo i zakłócenie spokoju pubiiczne- 

go—49. Nierząd—2. Oszustwo — e 

Przywłaszczenie—2. Samowols — 1. 

Lekkie uszkodzenie ciała—4. Zniewa- 

żenie—2. Opór władzy — 2. Greźba 

karalna—1. Usiłowanie snmobójstwa 

—1. Włóczęgostwo—3. Żebranina—1. 

Utonięcie—1. Zabłąkanie — 1. Zagi: 

nięcie—1. Agitacja komunistyczna 1. 

HARCERSKA. 

— Loterja harcerska. „Wileński 
Komitet Loterji” na budowę związko- 
wej Stanicy Harcerskiej w Warszawie- 
podaje do wiadomości co następuje: 

W d. 30 czerwca b.r. odbyło się 
publiczne ciągnienie losów loteryj- 
nych w Warszawie, przyczem z losów, 
sprzedanych na terenie Wil. Oddziału 
Z. H. P., wygrały NeNe następujące: 
14852, 14916, 25482, 25739, 25885, 
26036, 26084, 26186, 26279, 26406, 
26416, 26422, 26488, 26601, 26631, 
26738, 27068, 27090, 27152, 27189, 
27226, 27270, 27302, 27311. 

Fanty można odebrać w Centrali 
Komisji Dostaw Zw. Harc. P. w War- 
szawie, ul. Trauguta 2. Fanty, nieo- 

debrane de 15 września br., przecho- 
dzą na rzecz Zw. Harc. Polsk, 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Dzięsięcioletni kantor. Ubie- 

„głej niedzieli odprawił nabożeństwo 

„w synagodze „Kabronim” młodociany 

kantor Samuel Stolnic w wieku lat 

110-u, rodem z Wilna, przy współu- 

„dziale swego pięcioletniego braciszka. 

Rodzina 5ю należy do bardzo 

„utalentowanych pod względem mu: 

zycznym w naszem mieście. (h) 

4 — Chrześcijanie w rabinacie. 
Ostatnio dość często zjawiają się do 
rabinatu wileńskiego | chrześcijanie, 

którzy mają zatargi z Żydami i pra- 

,gną je załatwiać drogą polubowną. 
Chrześcijanie dotychczas pozostawali 

|zawsze zadowoleni z wyników tych 
sądów. (h) 

— Pierwszy żydowsko - polski 
| cech rzemieślniczy. W Białymstoku 
powstał pierwszy w całej Polsce cech 

| rzemieślniczy, obejmujący fryzjerów 
| zarówno chrześcijan jak i Żydów. (h) 

— Związki Zawodowe a Gmi- 
na Zydowska. Dotychczas Magistrat 
wil. wypłacał Gminie Żydowskiej 36 

proc. z sum przeznaczonych dla be- 
Obecnie Wy- 

dział Kulturalny przy Związkach Za- 

wodowych nadesłał protest do Magi- 
stratu, prosząc na przyszłość nie czy- 
nić żadnych różnic wyznaniowych 

między bezrobotnymi. (h) 
z Z o a p 

„się nie stało. Cicho, mądrze, i spo 

znajome osoby: wystraszone i drżą: | kojnie. Razem z temi tysiącznem 

ce... Co oni mówią, na Placul Ko-, myślami, dawno zmarłych ludzi, pa- 
mandir czerwony winszuje wojskom „trzy się na wszystko sub speciae ̀ 
zdobycia Warszawy!” i aeternitatis i wszystko zestyga... 
a koniec. Teraz niech się so | Tak przechodzi parę dni. Wieści 

bie świat zapada, nic mnie już nie 1& frontu coś skąpe!? Ktėregos ranka, 
obchodzi... Ale żeby umrzeć co prę- zebranym znajomym pod kościołem 
dzej i nie patrzyć ma świat... bolsze- | św. Jakóba, kędy sobie przed ranną 

  niu, siedziałyśmy w kilka osób, po-   gadując byle co, 

wieki... Na Bolszewję w Polsce.. nie, 
na to patrzeć nie będę... dzięki Bo* 
gu, umrzeć nie jest trudno w obec- 
nych czasach... ale dlaczego! Dlacze- 
gol Poco zmartwychwstała Polska że- 

by zaraz?.. Nie, to niemożliwel to 
zbyt bezsensu i okropne, zbyt krwawy 
Żart losul.. Ale Warszawa?.. Czy mi- 
mo zdobycia stolicy reszta kraju się 
oprze? Co tam za mordy i rabunkil.. 
W głowie się męci i pęka... płaczą 

w koło. Matka moja powtarza upar- 
cie: „A ja wam mówię że oni kła- 

mią, to nieprawdal“ Ja tłukę głową 
o ścianę... 

Noc przechodzi nieprzytomnie... 
Zrana gazetyl? Niama nic o War- 

szawiel! Niema potewierdzenia wiešcil 

Są tuž, tuž, ale jeszcze nie powtarza 

się rzeź suworowska, jeszcze Wisły 

nie przeszli, jeszcze się Polska bronil 
Trwamy w oczekiwaniu bez tchu, 

jak patrzący na dom w płomieniach, 
kędy zostały dzieci i mienie, jak na 
powódź podchodzącą do domu. 

Jakieś lecą obłąkane modły, niech 
już my tu przepadamy, niech tu już 
Litwini z Sowdepją w aljansie, byle 
choć tamta, druga Ojczyzna ocalała! 
Kraków, stary cudny Kraków! Nie 
dość bolszewików pod Ostrą Bramą, 
jeszcze by na Wawelul Wola stara 
się odtrącić ohydne obrazy, a one z 
uporczywością maligny wracają naj: 
potworniejsze i męczą... MĘCZĘ... 

Jedyne chwili ulgi, to przebywa 
nie w Bibliotece p. Wróblewskiego. 

W zaczarowanem królestwie ksią- 
| żek, niezmiennie jest i tak, jakby nic 

| Mszą udzielałyśmy wiadomości, oznaj- 
!mia p. Św. z rozjaśnioną twarzą: 
| „Biją ich, bijąl" „Co? jak?" „Przyby- 
Iły z frontu komandir, mówił moim 
|lokatorom, że Polacy biją ich, i od- 
j pędzili od WarszawyP 

O Bożel Cóż więcej może w ta- 
kich chwilach najstlniejszy nawet 

| człowiek, jak modlić się ze łzami o 
! dalsze zwycięstwo? | teraz pytanie, 
już zuchwałe, „a my?" Dokąd doj- 
dzie zwycięstwo? Ż kim będzie wal- 
ka tu?.. 

Tysiące pytań, a odpowiedzi dwa 
razy tyle... 

Na razie jednak nic się nie chce, 
prócz cieszenia się tą wiadomością: 
Polska się broni, zwyciężał Karta Io- 
su się odwróciła, śmiertelny kryzys 
minął... Teraz musi być dobrze... 

No, i szło tak co raz, co raz le 
piej, co raz piękniejszym stawał się 
poemat walki w obronie Ojczyzny. 
Dochodziły wieści że biją się dzieci, 
kobiety, że Płock obroniła garść lu- 
dzi cywilnych, że księża idą z krzy- 
żem na czele wojska, że cud... cud 
miłości... 

Jakie to było wielkie szczęście 
po dniach takich męczarnil.. A dziś, 
czy pamiętamy, czy odczuwamy w 
częstych narzekaniach na „czasy* co 
nam cudowny dar losu przynieść 
raczył? 

Hel. Romer. 
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Z POGRANICZA. 

— Przejście granicy. 12 bm. o 
g.11 m.30 przekroczyli granicę 2 
komisarze bolszewiccy około wsi 
Rošcianiaki, gm. i pow. duniłowickie- 
go, na naszą stronę. (|) 

— W nocy z 12 na 13 bm. prze- 
kroczyło granicę 4 osobników w oko- 
licy wsi Czernica, około zaśc. Char- 
kowo, pow. duniłowickiego. Osobni: 
cy byli wzrostu wysokiego i elegan- 
cko ubrani. (I) 

Z PROWINCJI. 

—W sprawie przystanku Szkla- 
ry. Wobec wiadomości, że zarząd 
kolei (z motywów trudnych do odga- 
dnięcia) ma zamiar skasować przy- 
stanek Szklary, odbyło się w niedzielę 
zebranie właścicieli majątków i let- 
nisk okolicznych. Uchwalono wydele- 
gować pp. Wład. Borkowskiego iW:- 
tolda Zajączkowskiego dla przedsta- 
wienia zarządowi kole!, jak tu potrze- 
bny jest wspomaiany przystanek, u- 
trzymywany, zresztą, ze składek pry- 
watnych. 

NADESŁANE. 

— Uwadze szkolnictwa. Wszel- 
kie ogłoszenia I zawiadomienia o ma- 
jących się rozpocząć wpisach, o ter- 
minie rozpoczęcia roku szkoln. i t.p. 
najtaniej i najlepiej załatwia Biuro Re- 
klamowe Stefana Grabowskiego w 
Wilnie, ul. Garbarska 1 tel. 82, które 
udziela szczegółowych i bezstronnych 
informacji. Biuro czynne od 9 i pół 
do 6 i pół bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Zamach samobójczy. Dn. 15 b. 

m. o godz. nieustalonej Juchniewicz Józef, 
(Składowa 3), będąc w stanie nietrzeźwym 
usiłował pozbawić się życia za pomocą za- 
dania sobie kilku pchnięć nożem w pierś. 
Juchniewicza w stanie  niezagrażającym 
jego życiu odesłano do szpit. sw. Jakóba. 
Dochodzenie w toku. 

— Utonięcie. Dn. 16 bm. o godz. 11 
m. 30 w rzece Wilence około młyna fran- 
cuskiego w Leoniszkach utonął podczas 
kąpieli Wiktor Szwedow, lat 15, (Górna 
Kolonja 22). Po 20 minutach wydobyto go 

"z wody, lecz mimo natychmiastowego za- 
stosowania sztucznego oddychania, do ży- 
cia nie zdołano go przywrócić. Władze są- 

b. m. o g. 22 Antonina Maculewicz, (Ko- 
szykowa 50), zameldowała policji, że wy- 
chowźnica jej 14 letnia Helena Kołosowicz 
wyszła z domu w ubiegłą niedzielę i do- 
tychczės nie powróciła. 

— Przywłaszczenie. Dn. 18 b. m. 
Józef Żytnicki, (Piłsudskiego 9-a), przy- 
właszczył sobie 190 dolar. ameryk. na 
szkodę Alperna Mojżesza, zam. Mickiewi- 
cza 4. Dochodzenie w toku. 

— Podrzułek. Dn. 15 b. m. o godz. 
22 m. 20 Wajszman Branke, (Miłosierna 3), 
znalazła w klatce schodowej, prowadzącej 
do żydowskiej szkcły w tymże domu, pod- 
rzutka płci męskiej, liczącego około 4—5 
tygodni. Dziecko skierowano do żłobka 
żydowskiego przy ul. W. Pohulanka 15. 
Dochodzenie w toku. 

— Zabłąkał się. Dn. 15 b. m.o 
godz. 21-ej przytrzymano chłopca lał około 
16, który twierdzi, że nazywa się Francl- 
szek Falkowicz, lecz miejsca zamieszkania 
podać nie może. 

— Kradzieże. Dn. 15 b. m. między 
godz. 14 a 15 Wofman Szorś, (Wielka 30), 
zameldowałe, że nieznani sprawcy rozbili 
drzwi mieszkania Mirskich, przebywających 
obecnie na letnisku w Niemenczynie, I 
skradli wiele rzeczy, których wartości nie 
da się narazie obliczyć z powodu nieobec- | 
ności właścielela mieszkania. Dochodzenie 
w toku. 

— Dn. 16 b. m. o godz. 20-ej Franci: . 
zameldował , 
Wilhelma | 

szek Langniak z 77 p. piech. 
pole że z mieszkania kpt 
ejnrycha, (Kalwaryjska 2), skradziono w 

czasie jego nieobecności w domu gardero- 
bę, obuwie i bieliznę na sumę narazie nie- 
ustaloną. Dochodzenie w toku. 

— W biały dzień jeszcze. Dn. 14 
b. m. o godz, 21 m. 30 Markowska Wiktorja, 
(Saska Kępa 1) zameldowała policji, że dn. 
13 b. m. o godz. 17 podczas jej nieobec- 
ności w domu dokonano kradzieży drob- 
nych rzeczy ogólaej wartości 50 zł. Do- 
chodzenie w toku. 

— Dn. 15 b. m. o g. nieoznaczonej 
skradziono Petroneli Podmiejskiej, (Tyzen- 
hauzowska 6), pod Haią Miejską torebkę, 
IRE 50 zł. gotówką. Dochodzenie w 

toku. 
— Podczas pożaru. Dn. 13 b. m. o 

godz. 9 podczas pożaru w fabryce oleju 
przy ul. Ponarskiej 5, skradziono z miesz 
kania Włodzimierza Wejno (Ponarska 7), 
kosz z garderobą i bielizną na sumę 1000 
zł. Dochodzenie w toku. 

— Dn. 13 b. m. w nocy podczas po- 
żaru fabryki oleja przy ul. Ponarskiej 5 
skradziono z mieszkania Abrama Szera, 
(Ponarska 8), dwie poduszki puchowe oraz 
bieliznę ogólnej wart. 300 zł. Podejrzenia 
/brak. Dochodzenie w toku. 

Na prowincji. 

— Napad. ;W dniu 12 b. m. o godz. 
23 na mieszkańca miasta Wilna Lewina 
Chackiela, (Mostowa 29) jadącego furmanką 
z Podbrzezia do Wilna napadło 6—7 nie-   dowe powiadomione. Dochodzenie w toku. 

— Zginęła dziewczynka. Dn. 16 

  

znanych osobników zamaskowanych, któ- 
rzy go pobili i zrabowali 196 zł. Osobnicy 

   

odjechali na dwuch autach w kierunku 
Wilna; przedtem jednakże związaji poszko- 
dowanego, podpinką od wo:u. Lewin, jako” 
poszkodowany, został przez IV komisarjat 
P. P. m. Wlina poddany oględzinem ' le- 
karskim, celem ustalenia rodzaju uszkodze- 
mia, przyczem lekarz żadnych obrażeń cie- 
lesnych nie znalazł, jak również poszkodo- 
wany nie może wskazać nazwiska ani 
adresu furmana, który go wiózł do Wiina. 

— Bójka. W Mickuńcach, pow. Wi 
leńsko- Trockiego powstała bójka pomiędzy 

cyganami Janem | Kazimierzem Marcin- 
kiewiczami, zam. w Nowo Wilejce, a Jan- 
klewiczem Józefem i Truszkowskim To- 
maszem, zam. w Pukiszkach i Stachem 
Maciejem, zam. w Jasieniszkach. Wszyscy 
wymienieni są mieszkeńcami gm. Miekuń- 
skiej. W czasie bójki cygan Jan Marcinkie- 
wicz otrzymał ciężkie uszkodzenie ciała i 
odesłany został do szpitala św. Jakóba; 
pozostali są lekko poszkodowani. (1) 

— Pożar. Wybuchł pożar w kuźni, na: 
leżącej do Rygiera Frona mieszkańca m. 

lij. Spallła się kużnia wraz z narzędziami. 
Straty wynoszą 400 zł. (1) ; 

— Utonlecie. W dniu 13 b. m. w 
czasie jazdy łodzią po rzece Dzisience w 
towarzystwie swego kolegi i Zinaldy Piet- 

PNE, wyuzdania równocześnie. Rolę 
tytułową Dolores Belamor odtworzy p. Ce- 
lińska, suflera Madrazo grać będzie T. Wo- 
łowski. Pozostała obsada równie doborowa. 
„Słowik Hiszpański* będzie ostatnią premje- 
rą operetkową letniego sezonu. 

  
  

Rylążki nadesłane do redakcji. 
Bennet Arnold, Wielki <człowiek— 

tłomaczyła Karolina Solska, 2 tomy. 
Bonsels Waldemar. Drogi ludzkie— 

Eros | Ewangelja, Głupcy | bohsterowie. 
Z notatek Włóczęgi przełożył Marceli Tar- 
nowski. 

Cieśliński Miecz. Słenklewicz. Szkic 
popularny. 

Conan-Doyle, Sir Artbur, Wspomnie- 
nia i przygody, Z oryginaiu angielskiego 
tłomaczył z upow. autora F. S$. 2 tomy. 

Dębicki Inż. St. Pomiary I narzę” 

  

  dzia do pomiarów warsztatowych. 
Dzierzgowski Sz. proj. dr. Demokra- 

cja a Monarchia. 
Dryjski Albert. Badania Ekspery- 

mentalne nad Antomatyzmem gra- 
fiezaym. 

Mody. 
Suknie świecące. 

Na ostatnim pokazie mód demonstro 
wane były balowe suknie—abażury. » 

Moda w każdym razie praktycznó „. 
oszczędza kosztów oświetlenia podczć 
przyjęć I balów. 

Suknie—abażury—to krynolinki Z tefby 
jedwabnej (materjał nie powinien być 20) 
przeświecający), spódniczki naszywane 
drobniutkie falbanki, albo gładkie. Pod SP? 
dem sieć małych elektrycznych lampek: 
Sale balowe będą ciemne i oświetlone DL 
ko przez piękne kobiety, które wzięły © 
siebie rolę ruchomych lamp. 

Przez takie „dolne” oświetlenie, twó' 
rze wyglądają tajemniczo i trochę miest“ 
mowicie. Suknie te nie są zupełnie dost? 
sowane do współczesnych tańców. Mus/4/ 
chyba wrócić jakleś bardzo dawne o pó 
wolnem tempie i nie wymagające zbytnie” 
go przybliżenia slę de swego tancerza, 
jakleś „farandole", w których przesuwa 
się trzymające się za ręce pary. 

Moda ta nie utrzyma się pewnie dłuż: 
ale taxa żywa iluminacja wygląda efekto 
nie. Głowy toną w cieniu i tylko dół tw. 

m
i
)
 

  

    
     

     

     

szczyt powiadomić P. ». Myśliwych o nadejściu większego transportu E 

broni i przyborów myśliwskich, bezpośrednio z zagranicy. Dia P. P. 

Członków Klubów Łowieckich udzielam rabatu do 10% 1 dogodne wa- a 

runki przy nabywaniu broni, za okazaniem legitymacji członkowskiej. || 

  

kun utonął wypadkowo Szyszko Andrzej, \ Glyn Eleonora. Trzy tygodnie, po- 

lat 23 mieszkaniec wsi Szypełmino, gm. , wieść. 
Jódzkiej, pow. Dziśnieńskiego. (1) | Knut-Hamson. Kobiety m studni. 
2 * Jacbhimowski Tadeusz. Półtony, poezje. 

m o r AA ra ao Polskę RA Е 
- { rzyżanowski Anatol. Psyche. 

Teatr i muzyka. Pan na Tulczynie. Gawędy o daw- 
|mym obyczaju. Wspomnienia o St. Szcz. 

— Teatr Polski daje dziś po raz ; Potockim, jego rodzinie I dworze. 

ostatni „Niespodzianki rozwodowe*, które | Piłsudski Józef. Moje pierwsze 

na każdym spektaklu wywołują salwy śmie- , beje. Wspomnienie, spisane w twierdzy 

chu na widowni. W przedstawieniu tem po- , Magdeburskiej, z portretem | trzema map- 
żegnają się z pubilcznością tak bardzo lu- | kami. 
bianl artyści jak pp. Zofja Jaroszewska Sarolea Cb. wrażenia z Rosji So- 

(zaangażowana od 1 września do teatru im. ) wieckiej. Przekład z angielskiego Zofji de 

J. Słowackiego w Krakowle), Jasińska i į Bondy. 
Wyrwicz. W środę przedstawienie zawie- Słowacki J. Król Dwch. Serja IV. 

szone. We czwartek Teatr Polski występuje ; Znamierowski Cz. Realizm w Teorji 

z ostatnią premjerą tego sezonu, która jest Prawa. 

grana obecnie w Warszawie, świetna farsa j Z całego świata 2 7. 

„Codziennie o 5-ej”—Hennequln'a i Vebera. | Życiorysy ks. St, Konarskiego i twórców 

Sztuka ta zdobędzie zapewne taki sam suk- | Komisji Narodowej. 
ces jak i wWarszawie, tembardziej, że będzie 

e 2 ®° 

Rozmaitości, 
ona ostatnią, graną przez nasz sympatycz- 

Moda na małpy. 

ny zespół. 
— Teatr Letni. Znakomity, pełen hu- 

moru „Wściekły Lotnik”, grany będzie tyl= 
ko do wtorku włącznie. W środę, czwaitek 
i piątek wznowienie świetnych „Manewrów 

Proces „małpi* w Dayton wywołał po- 
średnio ogromne zainteresowanie się pu- 
bliczności amerykańskiej małpami. Agencje 
reklamowe posługują się małpami, wielkie 
magazyny wystawiają małpy, w modnych 

jesiennych* w pierwszorzędnej obsadzie. 
Gościnnie występująca pars, pp. Celińska i 

restauracjach nowojorskich obok jazz-=ban- 
du figuruje małpa, wszędzie małpy... Właś- 

Wołowski role w „Manewrach” zaliczają do 
swych najlepszych. Obok nich występują 
Pp. Kosińska, Krugłowski, Brusikiewicz, P!- 
wiński, Wiśniewski i inni. W sobotę prem: 
jera głośnego „Słowika Hiszpańskiego”. 
Operetka ta jest epokowa dia wiedeńskiej 

ciciele menażerj! zacierają ręce z radości— 
nigdy nie mieli tak licznej frekwencji z 
racji 
szympansów. 

Małpa stała się „ostatnim krzykiem* 
mody w Stanach Zjednoczonych. 

  

    

    

„małej opery". Cudna muzyka L. Falla 
ilustruje tu niezwykłe, głębokie w swej 
treści libretto, obfitujące zresztą w Sceny 
arcy-wesołe. 

Tło w niem stanowi świat hiszpańskich 
artystów, świat zmysłów, poświęcenia, po- 

Sid Brad i Prztrów Hłydiwtih E 
F. ZIENKIEWICZA 

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

Z poważaniem F. Zienkiewicz. 

    
    

        

           

  

   
     

Tow. Przemysłowo Handlowe 

„SPÓJNIA w: ss. 
Wilno, ul. Mickiewicza 34, tel. 370. 

Adres telegraficzny: „Spójnia—Wiino*, 

Poleca z własnych składów: 

nych, 

   Zginie 
kto w handlu żałuje na 

REKLAMĘ. 

  

  
otrzymać można całą gamę barw, 

| Pożyczka zł. 

posiadania kilku orangutanów lub ; 

sztuczne wody mineralne. 

Lm, Vichy, Karlsból 
oraz chłodzące napoje 

Eiipoleca zakład wód mineralnych 

„E. Tromszczyński" 
współwłaścic. prow. W. Wrześniowski 

| Wilno 

? 0 R i | || | į Ši inwalidzką i le- | 

Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 

zakresie chorób: wewnę-* 
trznych, płuc, chirurgicz- 

dziecięcych, 
wowych, kobiecych I aku- 
szerji, oczu, uszu, 
1 gardła, skórnych | we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia hakterjologiczna 
| (analizy przyjmuje 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro- 
światło-lecznicze. 

rzy oświetla płonąca spódniczka, nadają 
jej swój kolor. Diatego suknie takie utrzy” 
mane być mają w tonach ciepłych, kolory 
zimne jak błękitny, zielony, niebieski rzu” 
całyby clenie, w których twarz wygląda nie” 
korzystale. Przez oświetlanie materjału 

których 
nie można wydobyć ze zwykłego jedwabiu. 
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Gieida warszawska 

z d. 17—VIIl 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 23,47 23,53 23,41 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 210,00 210,50 209,50 
Londyn —  25,31/2 25,38 26,25 
Nowy York 5,18 5,20 5,13 

Paryż 24,30 24,36  - 24,24 
Praga 15,45 15,48 15,41 
Wiedeń 73,281/2 73,47 73,10 
Włochy 18,92 18,97 18,87 
Szwajcarja 101,12 - 101,38 100,87 
Stockholm 140,11 140,46 139,76 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. | 24,43 24,49 24,37 
5 proc. poż. konwers.. 43,50 
81/2 proc. Poż. konwers. 71 
Poż. kolej. 85—80—85 

362,95 
Poż. dolar. 70 
41/0/o listy z. T. Kred.Z. przedw. 18,50—18,10 
50%0 listy z. warsz. przedw, 15,25—14,75 
41/a 0/0 warsz. przedwoj. 13,25—13,50 
6*/0 obligacje rubl. 15 | 16 r.—6 zł. 

i ka ii i i 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Na sezon obecny 

Zakład ul. Piwna 7 

Sklep Wielka 50 

  

Zgubiono 

gltymację wydaną przez | 
-.K. U. Wilno na imię | 

Izydora Jermarka unie* 
ważnia się. 

  

Da RZA gips, kredę, cedlę, bud. piec., cegłę Sgniotrwalą, o cjalistów. 

ę, papę dachową, smołę, kafle, blachę czarną ocynkowaną, żelazo аП- 

dlowe, gwoździe, okucie do drzwi 1 okien, okucie piecowe, różne wyroby Vilno, il. Garbarska 3 Zgubiłeś | 

żelazne. Artykuły wodociągowe i kanałizacyjne. Instalacje elektryczne I t. p. 2-gie piętro. k 
mei ы | 

Węgiel kamienny opałowy, kowalski, drzewny i koks TELEFON 658. dowód osobisty, kę, Jab 

z dostawą do domów. Ordynacje lekarskie w Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 
dnictwem ogłoszenia w 

ner: Kurjerze Wileńskim 

  

nosa ° 
Zgubiono 

ksląžeczkę wojskewą na 
imię Józefa Dyakowskie- | 
go wydana przez P.K. U. 

i Wilno unieważnia się. | 
się 

  

Baczność! 
80 — 50 złotych może 
zarobić każdy dziennie 
obejmując zastępstwo. 
Zastępstwo oddaję także 
dla generalnych agentów 
na całe powiaty. Facho- 
wa znajomość niewyma- 

  

  

   

      

Reklama jest dźwignią handla, 

Roilama jest dźwignią przemysło. 

Reklama jest drogą do fortuny. 
  

      

oda ikoną 
Dr. ihnatowicza 
specjalny wytwór ro- 
ślinny posłada w wy- 
sokim stopniu wła- 
sność  wydelikatnia- 

gana Ź ofertą przesłać 
1 zł. celem wysłania pro- 
spektów. H. Spychalski, 
Toruń, Strumykowa 15. 

polska Drukarnia 

  

  

  

nia,   

Rekiama to potęga 
oczyszczania i 

odświeżania twarzy. 

  

       

^ * 

Kasa Chorych m. Wilna a 
Udzieliła swym ubezpieczonym w m-cu czerwcu | I 

b.r. następujących świadczeń: a 

Porad lekarskich: w przychodniach . е 9 5 . 28.830 ta 

* # w mieszkaniach obłożnie chory! 8 . 2630 | @ 

Skierowano przez lekarzy rejonowych do specjalistów w 429 | BB 

5 % „ do szpitali й : ь $ 285 | SĄ 

Dokonano przez lekarzy operacji —. $ $ * : 72 B 

и na zlecenie lekarzy zabiegów specjalnych: 
baniek . ° . . ; i 4 150 a 

2 maatišybiūss: 65 05 USVUSIWA 085% KSAGO | B 
opatrunków —. . & 3 * 11 12821 

wlewań neosalwarsanu ; $ к " 204 | 

masaży . . ° . . $ 4 474 

zastrzyków rtęciowych ы . 4 4 368 

elektryzacji — . . $ “ . . 162 

naświetlań lampą fioletową ; . a 539 

odm sztucznych 5 i AS + 6 

szczepień ospy ° . . » ° 235 

Wydano recept z apteki kasowej —. WA . ‚ 16.945 

* „ z aptek prywatnych (w m-cu lutym) . ‚ 4023 

Wypłac. zasiłków: a) pełnych (609/,). zł. 18 438,90 gr. 
b) domowych (30%/,) „ 1.731,82 ,, 
c) szpitalnych (10/0) „ _ 856,30 ,, 
@) połogów. (100%/,) „, 2854,81 ,, 
e) na karm. niemowiąt 1611,13 _,, zł. 25.492.96 

Zwrócono gotówką: i 
za pomoc lekarską, udzieloną na miešcie 

w wypadkach naglych . 3 zł. 1.150.90 gr. 
za lekarstwo i inne Środki lecz. —„ 601.21 „, 

za przewóz chorych —. $ » . 9420 „’ 
za leczenie w szpit. i uzdrowiskach „, 4.192.85 „ zł.  6,039.86 

Wymierzono składek w czerwcu ROA : „ 226,346.47 

Sciągnięto składek . 3 ś 2 4 @ „„ 198,468.53 

Inne dochody % ° ; й ‚ i „  10420.41 

Na dzień 1.VI ilość ubezpieczonych wynosiła _ 20.781 

cw »  „  <złonków rodzin 20.472 — 41.253 

W ciągu czerwca przybyło: członków Kasy . 2.564 

a dj „ rodzin . 2.615 — 5.179 

3 0 ubyło ubezpieczon. |. 2.919 

= © „ członk. rodzin . 3.036 — 5.956 
Na dzień 1 lipca pozostaje: 

członków Kasy . 20.426 
członków. rodzin . 20.050 — 40.476 

Zarząd. 

Charakter! 

2 Ah (żuk pisma 
sw ub zainteresowanej 

Linoleum abo Otrzymasz ae 

bronzowy, czarny i kolorowy (“AL 

i od 1 zł. 30 wad, zdolności, przezni ; 
Chodniki za metr. Reja, Analizę zwi 

Cerata do mebli i do stołów po otrzymaniu 8 złotych 
= Osobiście przyjmuję od 

w największym wyborze 12—7. Protokuly, _ ode: 
. ° ° zwy, (Z. owania naj- 

i. Wildsztejna, Wilno wybitniejszych  0s0b sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 

Rudnicka 2. Grafolog. Szyller Szkol- 
nik, Piękna 25-34. 

      

Reklama w, Kurjerze Wjeńskim nie zawodzi     
     

Usuwa zmarszczki, 
pory, dołki ospowe, 

pryszcze, liszaje i 
wągry. 

Odznaczona 15 medalami.   
Brak. „bux*, zaligowzkiaga |. 

„LUX“ 
WILNO, 

al. Żeligowskiego 1. 

  

a  


