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Wilno, Šroda, 19 sierpnia 1925 r. 

WILEŃSKI 
Cena 15 groszy. 

    | 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. €. Prenumeratę 

rzyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, 
Pera w Borkow Skiego, Mickiewicza 5. 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E. 
Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie biura rekl w kraju 1 zagr. 

S-to Jańska 1, Skład pa- 
Prenumeratę i ogłoszenia Czynna 

5. Jutena, Niemiecka 4, 

leńskiego" mieści się przy Biurze Rel 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. | 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15, Tel. 99. 

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

m ы Ados S. Grabowskie- 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

  wiersz milimetrowy 30 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca, 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
„20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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przy ul. Mickiewicza 22 — > 

spondencja 1 Biurowość, Nauka o 

i„Nauka Pisania na Maszynach, 

i Angielski. 

Obrony Powietrznej Państwa. 

Wymagana mała kaucja. 

  

Armja 
Cicho i skromnie, bez żadnych 

zapowiedzi i przygotowań, odbyło się 

w sobotę święto wojska polskiego. 

Za cicho i za mało reklamowane. 

Wielka to omyłka ze strony organi: 

zatorów tej uroczystości, że zamknęli : 

ja niejako w obrębie armii. i 

W Polsce wojsko odegrywa rolę | 

specyficzną, zgoła różną ed tej, jaka | 

armii przysługuje w krajach o długo- 

letniej państwowości, a cóż dopiero 

u tych szczęśliwych narodów, które 

nie brały udziału w wojnie światowej 

i mają bezpieczne granicel (I nas 

armja spełniła i spełnia rolę wielora- 

ką. Militarną, społeczną i polityczną. 

Jest twórcą zmartwychwstałej Ojczyz- 

ny i świeżym zwycięzcą w olbrzymich 

zapasach, do których (prócz garści 

Legjonów) przyszła ostatnia i osią: 

gnęła największy zysk. Jest też armja 

nasza strażniczką nie tylko własnych 

granie, ale i bezpieczeństwa Europy 

od najazdu azjatów. | tę jej rolę nie 

doceniają, czy nie rozumieją państwa 

Europejskie, zainteresowane jednak 

chyba w tem, by cywilizacja zachodu 

nie padła pod naporem rozpętanych 

sił rosyjskiego komunizmu  militar- 

nego. 
Właściwie, zrozumienie tej naszej 

roli przez „burżuazyjne” państwa Eu- 

ropy, powinnoby pociągnąć za sobą 

subwencjonowanie naszych sił zbrej- 
nych przez koalicję cywilizacji prze- 

ciw barbarzyństwu, a przynajmniej 

faktyczną pomoc w dziedzinie woj- 

skowości. Gdyż jeżeli los nam prze- 

znaczył być wiecznie przedmurzem 

chrześcijaństwa, cz. — cywilizacji ła- 

cińskiej, którąśmy dobrowolnie przy- 

jęli, wiecznie ratować jakiś Wiedeń 

od „niewiernych”, słusznem jest, by 
nam zagrożone w swym bycie pań- 

stwa, czynnie pomagały. Wszak nie 

jest to chyba tajemnicą dla nikogo, 

że gdyby w r. 1920 „cud Wisły”, a 
raczej cud żołnierza polskiego, nie 

powstrzymał huraganu Wschodu, rwą: 

cego dziką watahą na Zacbód, prze: 

Brywatne Roczne Мшча Kiandlowe w Ali. 
Zarząd powyższych Kursów, ; 

W. R. i O. P. egzystujących od 6 ciu lat, zawiadamia, iż zapisy na 

Kursa na rok bieżący przyjmuje Sekretarjat Kursów w poniedziałki 

i piątki od godz. 12 — 2 w lokalu Szkoły Pisenla na Maszynach 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9-ej wiecz. 

Program obejmuje następujące przedmioty: Buchalterja ogólna 

handlowa, bankowa i przemysłowa, Arytmetyka Handlowa, Kore- 

Jako przedmioty. dodatkowe będą wykładane: Stenogrefja 

Energiczni (e) panowie (panie) znajdą łatwy zarobek 
sprzedając bilety na najkorzystniejszą 

Zgłaszać się do Dyrekcji Lasów Państwowych (W. Pohulanka 
24 pokój 4) w. godz. 12 — 1 ppoł. 

  rażona Europa zobaczyłaby konia 

Czytelnicy! popierajcie firmy ogłaszająte się W „Kurjerze Wileńskim . 

    
    

        
    
        
    
      

  

   

   

koncesjonowanych przez Min. 

Handlu i Prawoznawstwie. 

oraz językl Francuski, Niemiecki 

loterję fantową na Ligę 

Atylli (cz. sowieckiego żołnierza) ką- 
piącego kopyta w wodach Oceanu, a 
niewiadomo jakby dumny i pewny 

siebie Albion uchronił się od czer- 

wonych sztandarów па swych bez- 
piecznych brzegach. 

Armja więc nasza, broniąc naszej 

Ojczyzny, broni Europy, cywilizacji i 

chrześcijaństwa, wierqa w tem swej 

dziejowej tradycji, którą wytworzyły 

granice i sąsiedztwo, oraz kształto- 

wanie się psychiki naszego narodu 

po linji, kierującej nas od wschodu 

ku zachodowi, a nie odwrotnie, co 

się łacno przydarzyć przecie mogło. 
FArmja polska ma jeszcze inne, 

właściwe polskiej armji, zadanie. 

Spoleczno-obyczajowe. W kraju na 

tak niskim poziomie kulturalnym jak 

nasz, w kraju analfabetów, o tak du- 

żym procencie niepolskiej ludności, 

żołnierz, szkolony nie tylko w musz- 

trze i ćwiczeniach taktycznych, ale i 

w języku polskim, nie tylko uczony 

gimnastyki, strzelania i jazdy, ale 

gramatyki, geografji i literatury oj- 

czystej, a uczony z zapałem, ideowo, 

w licznych kursach oświaty żołnier- 

skiej, przynoszących chlubę organi 

zatorom tej tak koniecznej misji cy- 

wilizacyjnej, taki żołnierz, wraca z 

koszar do chaty wiejskiej, czy miesz- 

czańskiego lokalu, jako pjonier oświa- 

ty. Wraca uświadomiony narodowoś- 

ciowo, wie kim jest, do czego się 

poczuwa, czego chce od Państwa, a 

czego Państwo ma prawo wymagać 
od niego. 

Frmja nasza bierze materjał ludz- 

ki surowy, nie tylko pod względem 

militarnym, ale i pod względem ludz- 

kim po prostu. FA oddaje ušwiado- 

mionego obywatela. Bierze analfabe- 

tę — oddaje często kandydata na or- 

ganizatora kółek rolniczych, koope- 

ratyw, kursów oświatowych, etc. 

Słowem uspołecznionego człowie- 
ka. 

To jest też strona i praca armii 

naszej, jakiej nie posiadają inne kra- 

je o wyższej kulturze, odwiecznym 

przymusie szkolnym, od dawna zia- brzymim posiadanym materjałem, | 

„ne, skonsolidowane i scentralizowane. 

| Armja nasza jest więc cementem, naj: | 

pomocą oświaty. i 

„ Żołnierz polski jest, jak widzimy 

z powyższych danych: zdobywcą O|- 

czyzny, obrońcą jej i reszty Europy, 

cywilizatorem. Piękne, szczytne i nie- 
bylejakiej wagi zadania. Od ich do- | 

‚ 

kładnego, ideowego spełnienia, zale- | 

ży nasz spokój, możność naszego roz- 

woju i nasze stanowisko w Europie. 

Tu przejdźmy do innej strony 

sprawy armii naszej, 

Do sprawy naszego, a co za tem 
idzie, jej prestiżu w oczach państw 

sąsiednich, sprzymierzenych, lub tyl- 

ko neutralnych. 

Niedawno odbyły się w Małopols- 

ce w okolicach Brodów, a obecnie 
odbywają się w Wielkopolsce w rejo- 

nach ćwiczeń letnich kursów oficer- 
skich, nad granicą rewje wojskowe. 

Przegląd sił, sprawności bojowej i u- 

miejętaości taktycznych. Wielkie ma- 
newry polskiej armii, odbywają się 

pod krytycznem okiem affacbós woj* 

skowych całego świata. Cywilizacja 

globu ziemskiego przyszła zobaczyć 

jak, czem i w jaki sposób bronić jej 
w razie niebezpieczeństwa potrafimy. 

Przyszło też przekonać się najdokład- 

niej, co sześcioletnie Państwo Polskie 

jest zdolne przeciwstawić starym, lub 

   
państwom innych narodów. 

Od egzaminu tego bardzo wiele 

chowców wojskowych całego świata, 

będą umiejętnie wyzyskane przez na- 

szych dyplomatów, to położenie Pol- 

ski międzynarodowe, jej znaczenie, 

powaga, prėstige, jednem słowem, 

| wzrosnąć muszą bezwzględnie. 

Europa przekona się, że jedyną jej 

obroną od komunizmu, a raczej, po 

prostu od starego instynktu Dżyngis- 
hana, dążącego do niszczenia cywili- 

zacji, jest polska siła zbrojna. 

Żadne wewnętrzne obrony prze- 
+ciw propagandzie bolszewickiej, dzia: 

łającej rozkładowo nie pomogą. Gdy 

Rosja będzie uważała siebie za do- 

statecznie przygotowaną, runie Azja 

na Europę, a droga prowadzić będzie 
przez Polskę... 

Od sprawności armii naszej od rze- 
telnej pomocy Europy, zależy los nasz 

i starej cywilizacji. 

Obyż to zrozumiała ta stara Ец- 

ropa, przypatrująca się w chwili obec- 

nej skomplikowanym, kosztownym 

ewolucjom naszej jazdy, piechoty, ar- 

tylerji i wszelkich pomocy wojsko- 

wych naszej biednej, zasobniejszej 

zaiste w męstwo i dzielność, niż w 

komfort, młodej, pięcioletniej armii, 

sześcioletniego Państwal   zreformowanym ale opsrującym ol- Hel. Romer. 
  c 

Oświadczenie wobec przedstawicieli prasy. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 12 m.50 p. minister Skrzyński przyjął przedstawicieli 
prasy w Gmachu Prezydjum Rady Min. i oświadczył między innemi, co następuje: 

„Celem podróży mojej było danie wyrazu wdzięczności w stosunku 
do Ameryki za to wszystko, co dla nas w ciężkich chwilach uczyniła. Spo 
łeczeństwo amerykańskie manifastowało na każdym kroku swoje niekła- 
mane sentymenty dla Polski, a sfery urzędowe z prezydentem Coolidge'm 
na czele, okazały wielkie zainteresowanie się Polską". 

Czyniąc zadość temu zainteresowaniu i potrzebom głoszenia prawdy 
o stosunkach polskich minister poinformował całe społeczeństwo Stanów 
Zjednoczonych o Polsce i jej dążeniach, nie kryjąc się z trudnościami, któ- 
re Polska nieraz napotyka. 

Jeżeli chodzi o realne rezultaty, to istotnie trudno mówić o osiągnię- 
ciu praktycznego celu. Wzmogła się jedynie sfera zainteresowania Polską, 
gdyż akcji finansowej p. minłster osobiście nie prowadził, — znalazło się 
jednak wiele objawów szczerej życzliwości dla Polski w wielu poważnych 
a. gospodarczych jak mn. p. w tych których przedstawicielem jest 
p. Dillon. 

Prowadzi się dość energiczną akcję na giełdach amerykańskich dla 
zainteresowania przemysła amerykańskiego sprawami gospodarczemi Polski. 
Nie należy jednak spodziewać się szybkiego finansowego zaangażowania 
się Ameryki w któremkcolwiek z państw europejskich. 

Ogólnie biorąc, podróż ta dała rezultaty dodatnie i możność pozna- 
nia środowiska emerykańskiego, co dla polskiej polityki zagranicznej jest 
niezwykle cennem. 

W Paryżu widział się p. minister z p. Briandem i poinformował się 
o utrzymaniu całkowitej jedności stanowiska Francji i Anglji przez apro- 
batę angielską dla podstawowych tez francuskich. 

Rezultat rozmowy londyńskiej jest całkowicie ustalony. Polska prawdo- 
podobnie niezadługo zabierze głos w sprawach ogólnych, ale szczególne 
stanowisko Polski będzie dopiero określone w łonie rządu. 

„L' Homme Libre* © paryskim oświad- 
czeniu min. Skrzyńskiego. 

PARYŻ, 18.VIII. (Pat). L'Homme Libre* aprobuje całkowicie oświad- 
czenie ministra spraw zagranicznych Skrzyńskiego, który powiedział, iż 
niebezpieczeństwo lokalne nie doprowadzi do niczego, gdyż bezpieczen- 
stwo Europy może być tylko powszechne, lub go wcale nie będzie. 

Kwestja traktatów arbitrażowych pomiędzy Polską a Czechosłowacją z 
jednej i Niemcami z drugiej strony powinna zdaniem dziennika wyjść 
niezwłocznie z dziedziny teorji. 

Dr. Benesz nie jest twórcą chimer, a minister spraw zagranicznych 
Skrzyński młody i śmiały odważnie umie patrzeć rzeczywistości w oczy,   
fi gamy a swojej gody do Senów Zennznych 

Wiadomości poliiyczne. 
Rada ministrów wę: 

! Р%"‘:::"':"Ч' gierskich zajmowała się 
gierskie. niedawnym zakazem wwozu, wydanym przez 

jrząd polski i w przeciwieństwie do 
| pogłosek, jakie się ukazały w prasie, 

| orzekła, że chociaż układ gospodar- 

tęźszym może, do ostatecznego scale- zależy. | moralnie i realnie. Jeśli do- czy z Polską został już zawarty, lecz, 
nia zjednoczonych ziem polskich, za bre wrażenia odniesione przez fa- | że dokumenty ratyfikacyjne nie zo” 

, stały jeszcze wymienione. 
Jeśli więc Polska wydaje zarzą: 

dzenia gospodarcze, sprzeciwiające 
się brzmieniu traktatu, nie można, 
ściśle biorąc, nazywać tego pogwał- 

f ceniem traktatu, Ulważając, iż stano- 

| wisko Polski wobec Węgier może 
pozostawać w związku z polsko-nie- 
miecką wojną celną, rząd węgierski 
powstrzymuje się od wszelkiego ro- 
dzaju demarches dopóki poseł węgier- 
ski w Warszawie nie przedstawi oso- 

jest w b. tygodniu. 
Ambasador rosyjski 

Przedstawl- przy Kwirynale Kieren- 
a ea cew udzielił korespon- 
mda bez. dentowi dziennika „E- 
pieczeństwa. poca” kilka wyjaśnień 

co do stanowiska so- 
wietów w kwestji bezpieczeństwa i w 
sprawie przyjęcia ich do Ligi Naro- 
dów. . 

Powiedział on między innemi, že 
polityczne znaczenie paktu bezpie- 
czeństwa leży w tem, iż uniemożli- 
wia on wszelkie polityczne zbliżenia 
między Rosją a Niemcami i zamieni 
Niemcy na teren ofenzywy dyploma: 
tycznej przeciwko Rosjł, zmuszając 
je do wstąpienia do Ligi Narodów. 

Jasnem jest, iż Rosja widząc te- 
go rodzaju akcję dyplormatyczną nie 
będzie tylko życzliwym świadkiem. 

Ambasador zakończył oświadcze: 
niem, iż Rosja, jak i Włochy, nie: 
zbyt interesuje się Ligą Narodów. 

W Brunswingu pod 
Zakończenie Stokholmem _ zakoń: 
R czyły słę kursa 150 

я zy. dniowe międzynarodo- 
narodowego wej szkoły wakacyjnej. 
ge kursuwa- W kursach wzięło u- 
kacyjnego. dział 55 uczestników z 

10 krajów. 
Między 11 wykładowcami znajdo- 

wał się premjer szwedzki Sandler, 
duński minister skarbu Bramsnalz, 
sekretarz Amsterdamskiej Międzyna* 
rodówki Brown, sekretarz robotnicze” 
go biura oświatowego w Ameryce 
Miller i poseł polski na Sejm dr. 
Zygmunt Piotrowski, który” wygłosił 
odczyt o ruchu zawodowym i oświa- 
towym w Polsce, z uwzględnieniem 
położenia gospodarczego kraju. 

Wykład ten wzbudził bardzo wiel- 
kie zainteresowanie, czego wyrazem 
była ożywiona dyskusja o robotni- 
czem ustawodawstwie w Polsce, o 
stabilizacji waluty, o rozwoju pracy 
oświatowej i t. d. 

Wszystkiego wygłoszono 17 му 
kładów. › 

Prócz wykładów odbyły się trzy 
koncerty, trzy wycieczki, i jedno ze- 
branie w Ludwika, gdzie w imieniu 
robotników polskich przemawiał pos. 
Piotrowski, przynosząc pozdrowienie 
szwedzkim klasom pracującym od 
robotników polskich. 

Jeden z najbliższych 'podobnych 
kursów wakacyjnych odbędzie się w 
Polsce. (Pat.). 

Według informacji 
korespondentów  ber- 

Finiandji. lińskich nastroje o 

pinji publicznej w Fin- 
landji zmieniły się znacznie. Do 
tychczas przeważały tendencje zbli- 
żenia się do Szwecji, obecnie jednak, 
po wizycie floty angielskiej i pro- 
jektów w kwestji floty, opinja fin- 
landzka coraz wyraźniej skłania się 

„w kierunku Anglji. Będzie to miało 
poważne znaczenie dla polityki bał- 
tyckiej, ponieważ od wpływów an- 
gielskich zależy, czy Finlandja przy- 
łączy się do sojuszu państw bałtyc- 
kich i Polski, (Pat),   

biście sprawozdania, co oczekiwane
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Sprawa mandatów 
kolonjalnych. 

W prasie polskiej przeszła niemal 
niepostrzeżenie wiadomość ogromnej 
wagi. Na czwartkowem posiedzeniu 
parlamentu Rzeszy, odpowiadając na 
ataki posłów Graefego i Rewentlowa, 
Minister Stresemann * oświadczył, że 
„Niemcy wyraźnie zaznaczać będą 
swe pretensje do wszystkich manda- 
tów kolonjalnych. Rząd Rzeszy uzna- 
nie tych pretensyj postawi jako wa- 
runek przystąpienia Niemiec do Ligi 
Narodów”. 

Nigdy dotychczas w oświadcze- 
niach urzędowych, ani w notach dy- 
plomatycznych, sprawa kolonii nie by: 
ła poruszana. Była ona oczywiście 
obszernie omawiana w rozmowach 
poufnych. Wiadomo nawet, że w cza” 
sie narad, odbytych w Berlinie w ma- 
ju 1924 r., przez sekretarza brytyj- 
skiego Ligi Narodów Sir Erica Drum- 
mond'a z p. Stresemannem, ówczes- 
nym kanclerzem Rzeszy, (postawione 
było ze strony tego ostatniego po- 
trójne zastrzeżenie, które Niemcy u- 
ważają za nieodzowne sformułować, 
zanim zostaną przyjęte do organizacji 
genewskiej: 1) Zmiana artykułu 16 
Ligi Narodów, 2) Uznanie sprawy 
wschodnich granic Niemiec za otwar= 
tą, 3) udział w zarządzie mandatów 
kolonjalnycb. 

W owym czasie sprawa nie mia- 
ła rozgłosu, po pierwsze dla tego, że 
rozmowy, o których wspominałem, 
były ściśle tajne, powtóre dlatego, że 
nie leżało wówczas w interesie Nie- 
miec wysuwać zbyt wiele dezydera- | 
tów jednocześnie. Sprawa rewizji gra- 
nic wschodnich została wysunięta im- 
plicite w nocie niemieckiej z dnia 9 
lutego. Kwestja mandatów terytorjal- 
nych zdaje się wpływać obecnie na 
porządek dzienny spraw międzynaro* 
dowych. ! 

Aby dobrze zdać sobie sprawę z 
następstw, jakie mieć mogą dla sy- 
tuacji międzynarodowej Niemiec ich 
rewindykacje w tym zakresie, zmie- 
rzające zupełnie niedwuznacznie po- 
prostu dla odzyskania przedwojenne 
go stanu posiadłości zamorskich, nie 
będzie od rzeczy rzucić okiem na o- 
koliczności, które towarzyszyły usta- 
nowieniu „mandatów terytorjalnych”, 
bądących jednem z ważniejszych kó- 
łek w mechanizmie Ligi Narodów. 

Na konferencji pokojowej -odgry* 
wali rolę dominującą, byli poniekąd 
dyktatorami Europy, trzej ludzie o 
temperamentach i charakterach wy- 
bitnie odmiennych. 

Prezydent Wilson reprezentował 
czysty idealizm i skrystalizowaną dok- 
trynę, niechętnie przystającą na od- 
chylenia od linji, którą sobie obrała. 
Na drugim biegunie stał p. Clemen: 
ceau, gwałtowny, bezwzględny, zapa” 
trzony w jedną myśl, która od lat 
blisko 50 stała się celem jego życia. 
Pomiędzy tymi dwoma ludźmi, po- 
między którymi porozumienie wyda- 
wało się niemal wykluczone, p.Lloyd 
George zbierał plon zyskownego ро- , 
średnictwa. (Umysł niestały, przesiąk- 
nięty demagogją, równie zręcznie po- 
sługujący się sofizmatem, jak wyzy- 
skujący uczucia mas, p.Lloyd George 
był jakby stworzony do zbliżenia pun- 
któw widzenia napozór niedających 
się pogodzić pp. Wilsona i Clemen- 
ceau, ale uczynił to kosztem krajów, | 
na których skórze eksperymentował. 
W polityce bewiem nic drożej nie 
płaci, -jak rozwiązanie połowiczne, o- 
parte na sztucznym kompromisie. 

Jednem ztakich rozwiązań, i naj: | do swych kolonij, a obecnie mają 
nawet wystąpić, jak to zapowiada 
Stresemann, z formalnym projektem 
rewizji podziału mandatów pomiędzy 
mocarstwa. 

bardziej może typowem, była sprawa 

Gdańska i Górnego Sląska, która, 

zgodnie z warunkami komisji teryto: 

rjalnej, konferencji pokojowej, miała 

być rozwiązana w sensie całkowicie 

dla Polski korzystnym, ale została, 

w ostatniej chwili zmodyfikowana na 

korzyść Niemiec na skutek interwen- 

cji p. Lloyd George'a. lnnym, mniej 

może jaskrawym przykładem, są man- 

daty terytorjalne. 
H. Wilson zażądał, aby kolonie, 

odebrane Niemcom, pozostawały pod 

wyłącznym zarządem Ligi Narodów; 

ale takie rozwiązanie było praktycz- 

nie niewykonalne. Z drugiej strony 

nie można było dokonać podziału 

tych terytorjów pomiędzy państwa 

sprzymierzone, co sprzeciwiałoby się | 

ideowemu stanowisku prez. Wiisona. 

Z punktu widzenia zasady było x | 

stanowisko, zresztą, zupełnie słuszne, 

gdyż, jeżeli Ameryka interwenjowała ' 

w wielkiej wojnie, to jedynie, celem | 
pognębienia buty niemieckiej, nie zaś | 

       

  

: po rozmowie z Marszałkiem Pilsud- ! Marszałkowi w Druskienikach, pozo“ 

celem dostarczania 
aljantom. 

P. Lloyd George zaproponowal 
rozwiązanie pošrednie, polegające na 

oddaniu kolonij aniemieckich pod tym- 

czasowy zarząd aljantow, w pierw- 

szym rzędzie W. Brytanji. P.Clemen- 
ceau, oczywiście, przystał na takie 

rozwiązanie sprawy, a prezydent Wil- 

son, uważając, iż doktryna nic na tem 

nie ucierpi, również nie oponował. 

Niemcy ciągle roszczą pretensje 

łupu wojennego | 

Do pielęgnowania 
kolorowego obuwia 
istnieje naprawdę 

tylko jeden Środek: 

Pasta Erdal. 

! 

i 

} 
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(pór mar. Pikudtiego z in. Goi. 
Wskutek; ogłoszonego w „Kurje- 

rze Porannym” liście marsz. Pilsud.. 
skiego z d. 12 sierpnia r. b., gabi- 
net ministra spraw wojskowych po- 

dał za pośrednictwem P.A.T. wyja- 
śnienie. 

W liście swym marsz. Piłsudski 
zaprzecza jakoby poprawki, wprowa- 
dzone do projektu „Ustawy o org. 
naczelnych władz wojskowych” były 
wynikiem zgody i umowy pomiędzy 
nim a ministrem spraw wojsk., gen. 
Sikorskim, i oświadcza, 

nadal cały projekt, przytaczając w 

pełnem brzmieniu swój list z 29 lu- 
tego 1924 r. do ministra gen. Sikor- 
skiego. 

Natomiast min. Sikorski wyjaśnia, 
że sposób odrzucenia projektu gen. 

Sosnkowskiego przez marsz. Piłsud-. 
skiego wykluczał oficjalne zwrócenie 
się do niego z nowym projektem, 
narażonym z góry tylko na ostrą re* 
plikę. 

Pozostawała próba nawiązania ro- 
kowań w drodze pośredniej. 

Próba ta jednak nie powiodła się. 
Dn. 39 lutego r. b. marsz. Piłsudski 
wystosował do min. Sikorskiego list, 
w którym powiedziano: 

„W sposób dosyć niezwykły, be 
za podwójnem pośrednictwem, został 
mi przesłany Pański projekt o naj- 
wyższych władzach wojskowych z 
wyraźnem i niezrozumiałem dla mnie 
żądaniem, czy prośbą, abym porobił 
„uwagi, inne sformułowania i skre- 
ślenia* w związku z projektem. 

Wyznaję, że ten niezwykły spo- 
sób uważam za niegrzeczność wzglę- 
dem ranie, niegrzeczność uzasadnio* | 
ną chyba tem, że wychowuje się Pan 
Generał w atmosferze, gdzie nie- 

że odrzuca › 

t 

pomnieniem o radykalnej rėžnicy po- 
między nami a Francją. Tam mini-, 
strem jest zmienny człowiek cywilny, 
do którego dostawiają gabinet, aby ; 
go uczył być trochę rozumiejącym | 
wojsko, a właściwym ministrem woj: 
skowym jest szef sztabu generalnego. 
U nas zaś ministrem jest zmienny 

także, lecz oficer armji. Wobec tego 
ta przewaga, jaką dekrety we Francji | 
dają generaliemu inspektorowi—ge- 
nerałowi, przewidzianemu na Naczel:' 
nego Wodza — nad szefem sztabu 

f generalnego, czyni z Generalnego in- ' 
spektora głównego w armji, co jest w, 
zgodzie ze zdrowym duchem wojska, 
którego jedyną racją istnienia jest | 
zbrojna obrona państwa, a nie hocki, 
klocki pokojowych intryg i burz w, 
szkłance wody przechodnich ministrów 

‚ ! gabinetów. 

U nas więc wszystkie hocki kloc | 
„ki dotychczasowych projektów i u- 
staw w tej dziedzinie są, niestety, | 
ubliżające wojsku i zdrowemu poczu- | 
ciu służby oficera próbą obniżenia 
wartości ducha wojny przez obniże- 
nie generała, mającego w swej pracy 
odpowiednik ducha wojny, albo na 
korzyść oficera ministra (zmiennego), 
albo, co najśmieszniejsze, szefa szta- 
bu generalnego”. 

Na ten list min. Sikorski 
wiedział: . 

„Z prawdziwą przykrością stwier- 
dziłem, że na skutek nieporozumie- 
nia, spowodowanego przez nietakt Fd- 
jutantury—p. Marszałek uczuł się dot- 
knięty i mógł przypisać mi zamiary 
zupełnie mi obce. 

Opinje p. Marszałka, 
kujące projskty gen. Sosnkowskiego, 

| znam. Ź tego też względu, jak rów: 

    
odpo:   dyskwalifi- 

"dnię oszczerstwa, 

ta, przyczem naraził go na wielkie niebezpieczeństwo, 

"oraz w 
Oskarżonych Jaegera, Kornhabera, Lachermana i Dworniekiego zwol: 

grzeczność względem mnie uważana | nież, by nie utrudniać sobie, a nawet 
jest za „dobry ton“. nie zamykać możliwości zapropono- 

„Co się tyczy samego projektu,to wania w imieniu Rządu powrotu p. 
streszczam krótko nieudolne naśla- Marszałka do służby czynnej, co u: 

downictwo instytucji fracuskich z za- ważam dla armji za pilne i niezmier- 

nie potrzebne, nie przysyłsłem p. nym w „Kur. Por.”, marsz. Piłsudski 
Merszałkowi odnośnych projektów | oświadcza, że z gazet dowiedział SI4 
rządowych do zaopinjowania. o swym udziale w manewrach teg0 

Adjutantowi wytknąłem niewłaści: | rocznych i że ogłoszone to zostai? 
wość jego postępowania, o czem mam | bez żadnego z jego strony upowsž 
zaszczyt zawiadomić p. Marszałka”. nienia. W šlad za tem aitykulwstė?“ 

Ujemny wynik próby wszczęcia dy- ny tegoż pisma mówi, że manew'y 
skusji nie powstrzymał min. Sikor- , „odbyto złośliwie bez jego (t. j. Mar“ 
skiego — jak głosi komunikat gabi: , szałka) udziału”. 
netu ministra spr. woj. od wysiłku, j Otóż w sprawie tej komunikat z” 
by znaleźć formułę, umożliwiającą ; znacza, że d. 14 lipca r. b. min. Si* 
Marszałkowi powrót do czynnej służ- | korski wystosował do marsz. Piłsud' 
by wojskowej. skiego zaproszenie wzięcie udziału * 

Gdy prezes PPS., poseł Barlicki, | manewrach. Zaproszenie to, wręczone 

skim, zaproponował p. Ministrowi kil-| stało bez odpowiedzi. Wreszcie ko' 
ka zmian w projekcie, minister zmia- ; munikat stwierdza, że notatka w je 
ny te przyjął i rozwinął szerzej, ani- dnem z pism o udziale Marszałka w 
żeli szły propozycje posła Barlickiego. drugiej części manewrów, nie pocho* 
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  Waę wspomnianym liście, cgłoszo- dziła z Min. Spraw Wojskowych. 

    
  

Zakończenie głośnego procesu we 
Lwowie. 

Wyrok w sprawie Mikityna i towarzyszy. 

LWÓW. 18.VIII, (Pat). W tutejszym sądzie karnym wydany został wy* 
rok przeciwko Mikitynowi i towarzyszom. 

Mikołaj Mikityn został skazany na 6 lat ciężkiego więzienia za zbro* 
popełnioną na osobie Stefana Pańczyszyna, którego 

obwinił o usiłowanie dokonania zbrodniczego zamachu na Pana Prezyden* 
oraz za zbrodnię 

oszczerstwa popełnioną przez to, iż dał zeznanie przed Policją Państwową, 
sądzie jako świadek w rozprawie przeciwko Steigerowi. 

niono z winy. 
Trybunał przychylił się również do wniosku prokuratorji o ściganiu 

Mikityna , za zbrodnię oszczerstwa popełnioną na osobie sędziego Rudki 
i aplikancie sądowym d-rze Piotrowskim. 

Skazany zgłosił odwołanie z powodu wysokiego wymiaru kary. Ulmo- 
tywowanie wyroku trwało półtora godziny. 

  

Polscy pielgrzymi w Watykanie. 
RZYM. 18.VIII. (Pat). Ojciec Swięty przyjął dnia 17 Ł. m. polską piel- 

grzymkę i w przemówieniu wspomniał obszernie wypadki z przed pięciu 
laty, gdy przybywając w Warszawie słyszał huk armat i łączył się z Polską 
w modłach o zwycięstwo Polski. 

W sobotę w rocznicę cudu nad Wisłą Papież odprawił dla pielgrzy- 
mów specjalne nabożeństwo. 

Na przyjęciu u Papieża byli również członkowie ambasady polskiej 
i biskupi Cieplak, Matulewicz i Łoziński. 

  

O czem jeszcze mówili PP. Briand 
z Chamberlainem. 

Według „Wiener Aligem. Ztg.* 

WIEDEŃ, 18.VIII. (Pat). „Wiener Allgemeiner Ztg.” donosi z Lon- 
dynu, iż rokowania między Briandem i Chamberlainem dotyczyły nietylko 
paktu bezpieczeństwa, lecz także szeregu innych kwsstji. 

Między innemi Chin, Mossulu i polityki rosyjskiej. Chamberlain, jak 
twierdzi korespondent dziennika, miał przyrzec Francji poparcie dyploma- 
tyczne wzamian za zgodę jej na politykę rosyjską Angli i obietnicę Skło- 
nienia Polski do wzięcia w tej polityce udziału. 

  

  

  

Żądania Abd-el-Krima. 
MADRYT. 18.VIII. (Pat). Dyrektorjat podaje, iż Abd-el-Krim żąda nie- 

> ——————— ———— — 
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tylko bezwarunkowego uznania niezależności kraju Riffenów, ale także wy- | 
dania materjału wojennego, automobili oraz wypłacenia wielkich sum pie- 
niężnych, nia dając wzamian za to żadnych gwarancji. Wobec tego o po- 
ważnych rokowaniach nie może być mowy. 

——— 

Syryjscy powstańcy chcą prosić o pokój. 
PARYŻ. 18.VIII. (Pat). „Matin* donosi, iż gen. Sarrail został zawiado- 

miony półurzędowo, iż Druzowie, skłonni są prosić o pokój, jednak wy- 
słannicy powstańców nie mogli wykazać się mandatami swych przywódców, 
wobec tego gen. Sarrail nie mógł brać ich oświadczenia pod uwagę i ocze- 
kuje oficjalnych kroków. 

  

p O z A 

bri zays ktory bi: 
НОО palolikiva 
Po tem „powodzeniu“ p. Aleksiu- 

kowi nic innego nie pozostawalo, jak 
likwidować swój „Związek krajowy*, 
a z likwidacją tej oficjalnej polsko” 
białoruskiej i naturalnie polonofilskiej 
instytucji w społeczeństwie bialoru- 
skiem przerywa się wszelka już pra- 
ca w kierunku polskiej orjentacji. 
Przetrzebiona prasa białoruska z każ- 
dym dniem bardziej się radykalizuje; 
administracyjne konfiskaty czasopism 
białoruskich stają się zjawiskiem co* 
dziennem, wzrasta opozycyjność bia- 
łoruskiego przedstawicielstwa parla- 
mentarnego i w ciągu bez mała 2-ch 
lat nie daje znaku życia przychylna 
Polsce białoruska myśl polityczna. 

W drugiej połowie 1924 r. myśl 
ta odżywa na horyzoncie wileńskiem, 

czasie podała nie tylko miejscowa, " Jak każdy klub uprawiający gry 
lecz i stołeczna prasa. Wilnianom hazardowe, tak też i ten przed jego 
postać ta znana jest aż nadto dobrze. „akcją polonofilską” bywał ścigany 
Dziwnem nam się wydaje jedno tyl- | przez organa bezpieczeństwa publicz- 
ko: były komisarz na m. Wilno z li- | nego, istniał pod różnemi nazwami 
sty Nr. 16 ten sam  Wołejszo w r. |od r. 1921 i nieraz go władze zamy- 
1924 staje się zdecydowanym wro-gkały. Jednak  Wołejszo zawsze 
giem Białoruskiego Klubu Poselskie- | pozostać na czele Białoruskiego 

sób, że do niej nie dostałsię ani je- ; szą, Tymcz. Rada Biał. znów przez 
iden ze znanych działaczy białorus- parę miesięcy rozpada się, tracąc 
kich, z wyjątkiem byłego z 1919— część swoich członków. Kierownictwo 
1920 r. dowódcy Oddziałów Białoru- | jej nadal spoczywa w rękach p. Pa- 
skich, pułk. Konopackiago. wlukiewicza, którego działalność spro- 

Role aktywne w utworzonym Pa 
ten sposób polonofilskim kierunku ;od czasu do czasu „Hram. Hołasu”. 
białoruskiej myśli politycznej grają 
przez pewien czas pp. Wołejszo i Pa- 

  lecz w nader ciekawem świetle. 
Akcję polonofilską rozpoczął w 

maju — czerwcu 1924 r. Klub Biało: 
ruski, czy tak zw. Białoruskie Zgro- 
madzenie Obywatelskie (Biełaruskaje 
Hramadzianskaje Sabrańnie) ze Sta 
nisławem Wołejszą na cele. Charak- kieszeni jego prezess, t. zn. tegoż p. Tymczasową Radę Białoruską, kształ- 

terystykę tej postaci we właściwym ' 

go, powstałego z listy Nr. 16, groma- | Klubu, lub właściwiej mówiąc, klu- 
dzi dokoła stworzonego przez się 
organu „Hramadzki Holas" garść po- 
ważnych białoruskich pracowników 
kulturalnych, a za główne zadanie 
stawia sobie nietykalność jego „przed: 
siębiorstwa” — pomienionego klubu, 
gdzie zamiast działalności politycznej 
uprawia się hazardowną grę w karty, 
dającą instytucji poważne dochody. 

W starych białoruskich działaczach 
z obozu polonofilskiego żyje wiara, 
że kwestja białoruska nie jest obca 
polskiej demokracji i że sprawa ta 
wcześniej czy później musi być roz- 
wiązana. Tę myśl nieraz spotykaliśmy 
na szpaltach „Hramadz. Hołasu*. 

Lecz oficjalnie kierunek ten re- 
prezentują wobec władz osoby tego 
rodzaju, co Wołejszo, który na pierw= 
szym planie stawiał interesy „swego* 
klubu, a sprawy białoruskie zajmowa- | 
ło go o tyle, o ile w klubie tym 
można było omal że otwarcie upra- 
wiać karciany proceder na rzecz kie- 

Wołejszy. 

   

bów białoruskich | nareszcie przez 
założenie gazety „Hramadzki Ho- 
łas” uzyskał pewne względy admini: 
stracji. 

Lecz własnych sił nie starczyło p. 
Wołejszy na „interes” klubowy, aza* 
razem na politykę; i oto zmuszony 
on był szukać specjalistów „od po: 
lityki*. 

Na jego szczęście mieszkał sobie 
spokojnie w m. Śleniawka w wojew. 
Nowogródzkiem, p. Pawlukiewicz, w 
życiu towarzyskiem tytułowany „do- 
ktorem”, znany w ruchu białoruskim 
O tyle, że w r. 1921 pomagał Flek- 
siukowi zwołać zjazd Białorusinów 
przed wyborami do Sejmu wileńsk., 
a jeszcze lepiej znany jako zwolennik 
trzeciej Rosji, współpracownik Borysa 

, Sawinkowa—zatem jeden z rosyjskich 
„Spryciarzy” emigranckich. 

| „Wypisany” przez Wołejszę z Nowo- 
|gródczyzny, p. Pawlukiewicz tworzy, 
„przy Zgromadzeniu Obywatelskiem, 

  

wlukiewicz. Sprytnie ukształtowana i 
dość szczupła liczebnie Tymczasowa 
Rada Białoruska nie posiadała w 
swem gronie żadnej przeciw nim opo- 
zycji. Lecz w początku roku bież. p. 
Pawlukiewiczowi udaje się zwerbować 
na swoją stronę kilku pracowników 
na niwie białoruskiej jako też reda- 
ktora odpowiedzialnego czasopisma 
„Hramadzki Holas" oraz część Tym- 
czasowej Rady Biał; zrywa on sto- 
sunki z klubem Wołejszy—Zgroma- 
dzeniem  Obywatelskiem, którego 
działalność w sensie gry w karty, 
przerywa się z powodu wzmożonej 
pieczy nad nim organów bezpieczeń- 
stwa publicznego i spisywania przez 
nie odnosnych protokułów. Śród zgru- 
powanego dokoła Białoruskiego Klu- 
bu Poselskiego społeczeństwa biało» 
ruskiego odczuwa się wielkie zado- 
wolenie z powodu nieładu w gronie 
białoruskich polonofilów, to zn. w 
Tymcz. Radzie Biał. 

Na nowo ukształtowana przez p.   (tując jej skład personalny w ten spo-   Pawlukiewicza, po zerwaniu z Wołej- 

Aka AAA as EŃ   

się pytanie: czy istnieje naprawdę 
szczery prąd polonofilski politycznej 
myśli białoruskiej ? 

Na pytanie to śmiało możemy dać 
odpowiedź twierdzącą. Szkoda tylko, 
że prąd ten reprezentują oficjalnie 
jednostki nieodpowiednie i że Świa- 
doma część społeczeństwa białorus- 
kiego mało zwraca na to uwagi i nie 
stara się złego naprawić, a władza, 
którą reprezentują przeważnie przed- 
stawiciele prawicy, nie rozumie sa- 
mej treści kwestji białoruskiej i mało 
się nią zajmuje. Ten upór prawicy 
oraz niezrozumienie białoruskiego 
ruchu narodowego sprawiły, że sze” 
regi sprzyjających polskości działaczy 
białoruskich znacznie zmalały. Tylko 
naprawdę demokratyczne rządy mo” 
gą zrozumieć wszystkie narodowe 
potrzeby Białorusinów, a zrozumiaw” 
szy, zaspokoić je w miarę sil i mož“ 
ności, zasypując nazawsze tę prze” 
paść pomiędzy polską a białoruska 
demokracją, która teraz z dniem ka” 
żdym się pogłębia. 

wadza się przeważnie do wydawania ( 

Na skutek tego wszystkiego rodzi 
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Nr. 185 (337) 

Z Kowna. 
Przeciw reakcyjnym metodom 

rządów na Litwie. 

"KOWNO, 18.VIII (Pat.). 4 l padsiy bałlychich. | 

Żinios” donosi, iż organizacje en 
skie w Ameryce uchwaliły rezolucję 
przeciwko ograniczeniu wolności pra- 

msg. Zecchiniego celem Me 
j dzenia do porozumienia między Lit- 

Гаа Watykanem. 

      

(m A A M 

Łotwa. 

    

KOGOR JE R 

|darstwie; ze wsi, miłość sztuki porwa* 

  

Ww IOBECNŚ SRC 

masy żydowskie, znajdujące się w 

niebywałej nędzy, walczą o uratowa” 

nie swych warsztatów pracy, O CO- 

dzienną egzystencję, sprawy ekono- 

miczne winne były przecie stać na 

pierwszem miejscu porozumienia. 

A czy można poważnie traktować 

dekiarację o odpowiednej reprezen- 

tacji żydów w instytucjach ekonomi: 
cznych i finansowych wówczas, gdy 

lojalne wprowadzenie w życie w sto- 

Urodzony 6 maja w 1868 we wsi 
Kobiele Wielkie w  Piotrkowskiem, 
skończył gimnazjum w Częstochowie, 
praktykantem był w wiejskiem gospo 

ła go na deski wędrownego teatru, 
z którym przebiegł prowincję, dzie- 
ląc dolę, a częściej niedolę artystycz- 
nej bandy. Dla kontrastu, odbył no- 
wicjat u o.o. Paulinów, a z tamtąd 
znalazł się w służbie na kolei, w za- 

3 

skich instytucji góspedarczych do 

punktu deklaracji żydowskiej, w któ- 

rym jest mowa o tem iż, Żydzi stać 

będę na stanowisku nienaruszalnoś- 

ci granic 1 popierać dążenia Polski 

jako wielkiego mocarstwa? 

— Oczywiście—brzmi odpowiedź— 

Żydzi, jako element handlowo-prze- 
mysłowy, zainteresowani są w tem, 

ażeby Polska ugruntowała swoją po- 

tęgę zarówno pod względem mater= 
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sy i zebrań na Litwie, oraz zbierają 
fundusz na walkę wyborczą przeciw- 
ko Chrześcijańskiej Demokracji. 

O porozumienie Litwy z Waty- 

kanem. 

KOWNO, 18.VIII (Pat.). Na zapro” 
szenie organizacji katolickich przybył 

tu sekretarz nuncjusza apostolskiego 

    

Z kraju i 
Z całej Polski. 

Obchód „cudu nad Wisłą". 

W Krakowie na Błoniach odbyły 
się doroczne tradycyjne uroczystości 
uczczenia pamiętnej bitwy nad Wi-' 
słą w r. 1920. Mszę świętą odprawił 
ks. Niezgoda. W czasie mszy odda- 
no salwy. Proboszcz wojskowy ks. 

Jaroński wygłosił kazanie. Następnie 

odbyła się defilada. 

Rozwój naszych zdrojowisk 

I uzdrowisk. 

Busko (Woj. Kieleckie). Ukoń- 
czono budowę nowego zbiornika na 
wodę mineralną o pojemności 1800 
tysięcy litrów; na ukończeniu budo- 
wa czterech basenów na błoto (ra- 
zem 4000 m.). Oddział hydro-elektro- 
terapeutyczny został wyposażony w 
nowe urządzenia. 

Ciechocinek (Woj. Warszawskie). 
Została poprawiona droga z Ciecho- 
cinka do Otłoczyna, umożliwiająca 
obecnie należytą komunikację z To- | 
runiem. Uruchomiono źródło Ne 13, 
głębokości 193 m. o 4,8 procentach 
soli. Pod względem 
sportowego przybyły 4 betonowe 
korty tenisowe i 4 ziemne. 

Druskieniki (Woj.  Białostoc- 
kie). Odbudowa Druskienik z gruzów 
wojennych przeprowadzona niemal 
całkowicie. Przygotowano plany prof. 
Zielińskiego przebudowy domu zdro* 

jowego i łazienek. Obecny zakład 
kąpielowy o 149 kabinach. 17 źró- 
deł samobijących. Przeprowadzono 
kanalizację zakładu, hoteli i pensjo- 
natów zakładowych oraz częściowo 
pensjonatów prywatnych. W roku 
bieżącym rozszerzone zostały kąpie- 
le kaskadowe wysokie na 1,5 i 1 
mtr. na Rotniczance. Temperatura 
wody rano 16, wieczorem 19 — 20°. 
Kąpiele słoneczne uznane zostały te= 
go roku przez Profesora Uniwer- 
sytetu Krakowskiego dr. Sabatow- 
skiego za najlepsze w Polsce. 

W Gorgonach w Dolinie Jalu 
powyżej Osmołody— Beskidy Wschad- 
nie (woj. tarnopolskie). Lwowski Od- 
dział Towarzystwa Tatrzańskiego bu- 
duje schronisko. Będzie ono gotowe 
w przyszłym roku i umożliwi pozna: 
nie grupy Sywulańskiej. Linja kolej- 
ki drzewnej wiodąca z  Broszniowa 
przez Podlute, Osmołody do doliny 
Jalu dotrze niemal do wrót projekto- 
wanego schroniska. 

Krościenko nag Dunajcem (Woj. 
Krakowskie). Zaprowadzono oświetle: 
nie gazolinowe. Uporządkowano park 
z tenisem i kręgielnią. Doskonała 
woda „Stefana”. Skład: chlorku sodu 
25.14, chlorku potasu 0,195, dwuwę 
glanu sodu 26,14, dwuwęglanu wap- 
nia 12,17, dwuwęglanu magnu 5,02, 
dwuwęglanu żelaza 0.17, składników 
stałych (w tem jod) 89.43, wolnęgo 
bezwodnika węglowego 20,73. 

Krynica (Woj. Krakowskie). Dwo-- 

wyposażenia ; 

| Przygotowania do konferencji. ; 
j { 

{ RYGA, 17.VIII (Pat.). Ministerstwo ' 
| spraw zagranicznych zajęte jest obec- ' 
nie przygotowaniami do konferencji 
państw bałtyckich, mającej się odbyć 
w Tallinie. | 

W skład delegacji łotewskiej wej- * 
dą prawdopodobnie minister Mejero- › 
wicz, poseł łotewski w Tallinie Ses- 
kis oraz szef sekcji bałtyckiej Muh- : 
ters. ) 

zagranicy. 
Krzeszowice (Woj. Krakowskiej 

Dwa zdroje siarczane o przewadze 
siarkanu wapniowego i magnesowe- 
go, oraz węglanu  wapniowego. 
Skład chemiczny zbliżony do składu 
wód Tręczyńskich. 

Leczy wszystkie przejawy gośca, 
przewlekłe wysypki, choroby kobiece, 
nieżyty krtani, tchawicy, oskrzeli, 
wreszcie zołzy i krzywicy. „Pokoje w 
zakładzie od 2 złot. dziennie. Cało- 
dzienne utrzymanie: śniadanie pierw- 
sze i drugie, obiad, podwieczorek i 

' kolacja w zakładzie około zł.5. Woj- 
skowi, nauczyciele i urzędnicy korzy- 
stają ze zniżek. 

Jaszczurówka. (obok Zakopa- 
panego). Zbudowano wielki hotel. 
Basen z naturalną ciepłą wodą 
kąpielową. Stałe połączenie auto- 
busowe pomiędzy Zakopanem a Ja- 
szczurówką. 

Szczawnica (Woj. Krakowskie). 
3000 osób. Odnowiono zakład Inha- 
lacyjny. 

  

Z zagranicy. 
Postępy radjo-telefonów. 

Na linji kolejowej Hamburg - Ber- 
„lim otwarto komunikację radjo-telefo- 
jniczną między będącymi w biegu po- 
ciągami a dowolnemi stacjami tele“ 
, fonicznemi. 
! 

Kongres sjonistyczny. 

Dnia 16 b. m. nastąpiło w Wied- 
niu otwarcie wystawy palestyńskiej 
w sali domu koncertowego. Wczoraj 
rozpoczął się kongres sjonistyczny o 
godz. 7 wieczorem. 

Ostrzeliwanie uczestników 
kongresu. 

Wiedeński „Der Morgen” donosi, 
że parowiec, na którem uczestnicy 
kongresu sjonistycznego odbyli w 
niedzielę wycieczkę do Wackau, był 

| ostrzeliwany przez nieznanych Spraw- 
ców. Dano 4 do 5 strzałów. Żaden 
z uczestników wycieczki nie został 
ranny. 

Antysemickie demonstracje. 

Poniedziałkowe demonstracie an- 
tysemickie miały miejscami charak- 
ter bardzo gwałtowny. W dwuch ka: 
wiarniach w centrum miasta wybito 
szyby. 3 į 

Demonstranci strzelali do policji, 
która aresztowała 106 osób. 

Tłum obrzucił kamieniami dwuch 
uczestników kongresu sjonistycznego 
z Holandji. 1 

Gpopėja chłopska. 
W tych dniach odbyła się z wiel 

ką i umiejętną reklamą urządzona 
uroczystość Witosowska w Wierzcho- 
sławicach, ku czci Reymonta. Chłopi 

  

      

, Rzeczypospolitej, 
„odklęta z przeszłości bajka. Siła tra- 

' gicznych momentów sejmu Grodzień- 
' skiego, 
' postaci historycznych, wspaniała. 

rzec kolejowy zostanie elektrycznie z całej Polski poszli w delegacjach, 
oświetlony. Budowa łaźni mineralnych | złożyć hołd swemu piewcy i historjo- 
w nowym wielkim gmachu dobiega zofowi, a zarazem laureatowi Nobla, 
do końca. Parter t. zn. 100 pokoi który sławę polskiej literatury na 
zostanie już w przyszłym roku odda- | wszechświatową wyniósł arenę. Jak 
ny do dyspozycji publiczności. Co; wiemy, z polskich autorów, jeden 
zaś się tyczy pozostałej części gma- Sienkiewicz, za Quo vadis, otrzymał 
chu — to przez rok przyszły będą nagrodę Nobla, dziś czysto polska, 
jeszcze czynione pewne roboty koń: | narodowa książka, przyniosła Polsce 
cowe. sławę, a jej autorowi sporą ilość gro- 

W bieżącym roku ukończono ka* szy. Nie spodziewał się Reymont pi- 
nalizowanie Krynicy — wszystkie wil- | sząc dzieje chłopów, że przyniosą mu 
le zostały przymusowo wcielone do taki rozgłos i że w niepodległej Pol- 
sieci kanalizacyjnej. Dokonana nie: | sce święcić będzie swój tryumf, tem 
dawno przy wielkich nakładach pie- bardziej że w latach 1916—17 nale- 
niężnych, przebudowa elektrowni u- żał do tego odłamu społeczeństwa 
możliwi obfite zaopatrywanie wszyst- warszawskiego, który o niepodległości 
kich budynków, parków i ulic Kryni-' mówić sobie nie dawał. 
cy w światło elektryczne. 1 Aledziś, szczęścia Wolnej Ojczyzny 

Nowe urządzenia łazienek pod- używa z całem zadowoleniem tryumfu. 
noszą sprawność i wygodę kąpieli, Życie Reymonta to twardy los 
oraz przyczyniają się do pomniejsze ' 
nia kosztów administracji i paliwa. 
W oddziale borowinowym wprowa- 
dzono automatyczne mieszanki. W 
celu przyozdobienia Krynicy w kwia- 
ty wybudowano oranżerje. 

pracownika u nizin, i dla tego zna 
dobrze wszystkie warstwy społeczeń: 
stwa, które opisuje, gdyż każdy eiap 
jego wędrówki, zostawił w pamięci 
obrazy epiczne, malujące się w po- 
tężnej twórczości wielkiego pisarza.   

padłej stacyjce, na głuchej prowincji, 

którą tak świetnie i dramatycznie opi- 
sał później. 

Pierwsze utwory były nieśmiałą 

próbą nieświadomego swej siły ta- 
lentu, potem, gdy już „poszło”, Ży- 
cie zaczęło się barwne, badające, to 
stosunki łódzkie, to życie wielkich 
stolic europejskich to znów ziemię 

;rodzinną i wieś polska. 
Kolejno wspomnieniom życia ak- 

torskiego poświęca Lili, Żałośną idy- 
lę, w 1899 r. daje barwną, mającą 
już zadatki epiczaej prozy później: 
szej Pielgrzymkę do Częstochowy, 
w 1896 Komedjantka i w rok później 
Fermenty, dwie powieści, czyli raczej 
dwa tomy opowieści o życiu pro” 
wincji, przy stecji, o fermentujących 
w bezczynie duszach i temperamen- 
tach. W rok potem daje wielki, sil- 
nemi rysami malowany obraz Łodzi 
„Ziemia obiecana”, i stosuaków bo” 
gaczy tamtejszych, Niemców i Pola- 

ków w wiecznym antagonizmie, na 
tle szarej masy robotniczej. 

Szereg nowel (Sprawiedliwie, To- 
mek Baran, Przed świtem) daje Ray- 
montowi pole do obserwacji głębszej, 
niż w szerokiemi rzutami kreślonych 
powieściach. Lubuje się w silnych 
kontrastach, nie cofając się przed 
opisem drobiazgowym, patologicz- 
nych typów, wszędzie widnieje wiel- 
ka miłość ziemi i kraju. Proza Rey- 
monta staje się coraz barwniejsza, 
potoczystsza, malowane są jego 
obrazy i mienią się tysiącem barw i 
odcieni. Zwłaszcza zbiorowe sceny, 
odtwarza z życiem i ruchem istotnie 
epicznym. 

W Chłopach epopei ziemi i siły, 
zalety te ujawniają się w całej pełni, 
cała długa opowieść - kronika żywo” 
tów chłopskich, mieni się i barwi 
tęczowemi blaskami strojów, tańców, 
obyczajowych obrzędów, legend, 
krajobrazem i pracą na ziemi o każdej 
porze roku. 

Powieści Marzyciel i 
kosmopolityczne, ostatnia 

Wampir, 
z życia 

okkultystów londyńskich, nie dają tes 
go poczucia rozmachu i mniej są 
lubione. Za to wspaniałe Rok 7794 
i Insurekcja, przynoszą cudownie od- 
czuty, barwny, wierny historycznie i 
obyczajowo obraz ostatnich czasów 

mieniący się jak 

charakterystyka posłów i 

Po wojnie, pisze Reymont szereg 
dłuższych nowel Za frontem, a jak 
słychać, ma na myśli alegoryczny 
utwór ze świata zwierzęcego. 

W piękny dzień letni, dożynko- 
wy, lud polski sprawi swemu piewcy 
święto „gospodarza” i zaśpiewa o 

| plonie niesionym w dom całego na- 
rodu, 

"autora Cbhłopów. 
przez wielki talent twórczy, 

  

    

Poznajmy naszych 
spółziomków. 

0 porozamienia polsko - żydowskiem. 
Rozmówa 1 prezesem E. Zaksen. 
Pan prezes Żaks, doktor praw i na- 

uk ekonomicznych, o niezwykle lot- 
nym i trzeźwym umyśle, zajmujący 
jedno z naczelnych miejsc w tutej- 
szych organizacjach gospodarczych 
zechciał wyczerpująco wypowiedzieć 
się w sprawie porozumienia polsko: 
żydowskiego. 

Zrozumiałą jest rzeczą — zazna 
cza na wstępie nasz szanowny roz- 
mówca — iż tak skomplikowanej 
kwestji, jaką jest niewątpliwie sprawa 
żydowska w Polsce, nie załatwia się 
za jednym zamachem. Z drugiej jed- 
nak strony społeczeństwo żydowskie 
miało prawo oczekiwać, że porozu- 
mienie nie ograniczy się jedynie do 
sprawy chederu, rytuału i wątpliwej 
wartości przyrzeczenia odnośnie szkół, 
gminy żydowskiej i języka. 

Największe złudzenia dotyczące 
potozumienia — rzecz jasna, powsta- 
ły zagranicą. Na forum miedzynaro- 
dowym „porozumienie” to oddało 
Polsce pewne usługi. 

Fle ostatnio, jak widać z prasy ży- 
dowskiej wychodzącej w Ameryce i w 
Anglji, sceptycyzm ogarnia również 
społeczeństwo żydowskie zamieszka- 
łe po za granicami państwa. 

— Jak pan prezes—pytamy—za- 
patruje się na uzyskane koncesje e- 
konomiczne? 

-— Pod tym względem odpiera 
p. Zaks—zostaliśmy zupełnie rozcza- 
rowani. W naszych warunkach, gdy 

jalnym jak i duchowym. Leży nam 

też bardzo na sercu sprawa trwałego 

pokoju w państwie. Ale jednocześnie 

sunku do żydów dotychczas istnieją" 
RY nie budzi większego zau- 
ania . 

Najważniejszą koncesją w tej dzie: | pragniemy, ażebyśmy istotnie, de 
dzinie jest umożliwienie Żydom pracy | facto korzystali z równych praw oby- 

w niedzielę w zakładach handlowych | watelskich. 
— Wreszcie—rzucamy ostatnie py* 

tanie — czy porozumienie wpłynie 

na zmianę stosunków polsko-żydow- 

skich w dziedzinie życia społecznego? 

— Niewątpliwie. Kultura polska 

nie może się pogodzić z myślą, aże- 

by życie społeczne kraju, prasa, szko- 

w ciągu dwuch godzin, co dopiero 
może nastąpić wówczas, gdy sejmo- 
wa frakcja P. P. S. na to się zgodzi. 
Przyznam, że ten punkt miałby dla 
nas pewne znaczenie. 

| W obecnych jednak warunkach, 
jgdy przy najbardziej intensywnej pra- 

cy ludność Polski bezustannie ubo- jły i t. d. przez dłuższy czas zostaly 

żeje, gdy mamy nadwyżkę importu | przesiąknięte jadem antysemityzmu. 
nad eksportem (bieray bilans hand- i Polskie sfery postępowe zostały tak 

lowy), to trzy miljony mieszkańców | sterroryzowane przez żywioły nacjona- 

miast Polski skazane są na odpoczy listyczne, że częstokroć nie miały 
nek dwudniowy w ciągu tygodnia, odwagi wypowiedzieć sią w licznych 
co powoduje obniżenie normalnej sprawach żydowskich. 
pracy o */%, A rola Żydów w życiu; Należy uznać doniosłość faktu 
ekonomicznem kraju jest przecie bar:, przyznania się zarówno ze strony 

dzo wielka. Więszość gałęzi miejskie- , odpowiedzialnych kierowników poli: 

go życia gospodarczego w ”/s znaj: , tyki polskiej w osobach pp. Grab- 

duje się w rękach Zydów. „skiego i Skrzyńskiago jak i społe- 

Wypada zatem dojść downiosku, czeństwa polskiego do tego, iż racja 
iż uregulowanie kwestji żydowskiej stanu domaga się zadośćuczynienia 

leży nietylko w interesie Żydów.. | słusznym postulatom Żydów. Nie- 

  
  

A pozatem powstaje pytanie, czy wątpliwie ugruntuje to niezależną 
= P ja |» myśl polską w społeczeństwie i pra- 

'sie. Szczególnie ważnem jest to u 
"nas w Wileńszczyźnie, gdzie stosun- 
ki pod tym względem są odmienne 
aniżeli w czysto-etnograficznej Polsce. 

|  Zcałą satysfakcją mogę stwier- 
dzić, iż u nas są wcale nierzadkie 

trzeźwe i uczciwe głosy polskie w 

! kwestji żydowskiej. Znajdzie je pan 
'w magistracie, w prasie, na Uniwer: 
| sytecie i w administracji. Nawet ele- 

menty prawicowe Z małemi wyjąt- 

porozumienie* uwzględniło prawo 

Żydów do pracy (nowa ustawa prze- 
mysłowa stanowi wielkie niebezpie- 
czeństwo dla żydowskich mas rze: 
mieślatczych), prawo Zydów do rów- 
nomiernych kredytów państwowych, 
czy zagwarantowany został Żydom 
sprawiedliwy podział podatków w ten 
sposób, ażeby elementarna powin- 
ność państwa w postaci podatków 
nie przekształciła się w narzędzie 
świadotnego niszczenia Żydów? 

nie zostało uwzględnione w „poro- 
zumieniu”. 

— Jaki jest—pytamy w dalszym 
ciągu — stosunek tutejszych żydow- 

nieustannie do Żydów. To wszystko | 

Praktyka administracyjna zbyt | kami odznaczają się u nas często- 
często jest, niestety, wyrazem poli: | kroć cechami uczciwego konserwa- 

tyki eksterminacyjnej, stosowanej | tyzmu „angielskiego”. „Pakt“ — 
kończy nasz szanowny interlokutor 

| — winien stworzyć grunt dla przy- 

„szlego porozumienia, które miejmy 

nadzieję—będzie pozbawione prędko 

mijających złudzeń... M. G. 

    

  

  
  

Manewry armi] 

  

nie manewrów pomorskich ma cha* 
rakter podobny do manewrów wo' 
łyńskich. 

Opierają się one na tem, iż silna 
armja 
rejonu Iławy dąży do zajęcia węzła 
Toruńskiego i utrzymania wyjścia 

idący od Torunia, otrzymali rozkaz 
zachowania w swym ręku przeprawy 
przez Wisłę w rejonie Torunia i za- 
pewniania w ten sposób przyszłych 
działań ofensywnych „niebieskiej 
armji“. 

Grupa ta, która narazie nie jest 
jeszcze w całości skoncentrowana, 
wysłała na przedpole toruńskie od- 
dzieł wydzielony, którego zadaniem 

nieprzyjaciela w ciągu trzech dni 

(18—20 sierpnia r. b.) t. j. aż do 
chwili ukończenia koncentracji „nie- 
bieskich” na linji obronnej Chełmna— 
Chałmża—Struga—Rychnowska. 

Na tle tej sytuacji ogólnej przed- 

miotem manawrów jest ofenzywa 

„czerwonych*—dywizji piechoty (put 
ki 14, 63, 67) przeciwko wydzielone- 
mu oddzisłowi „niebieskich“, skla- 

dającernu się z jednego tylko pułku 
piechoty (61). 

Teren manewrów rozciąga — 516 

„czerwonych”, wyszedłszy Z 

przez Wisłę na południe; „niebiescy”, 

jest przeszkadzanie w posuwaniu się ; 

polskiej na Pomor. | 
PIĄTKOWO, 18.VIII (Pat). Założe- 

„niebieskich”. 
Dziś nad ranem przybyły do Ko= 

walewa trzy pociągi specjalne z War- 
szawy z kierownictwem  manawrów, 
generalicją polską i przedstawiciela- 
mi prasy, równocześnie po zwiedze- 
niu Krakowa, Zakopanego, Katowic 
i Częstochowy przybyli także osob- 
nym pociągiem goście zagraniczni. 

Przybyłych powitał na dworcu 
wojewoda pomorski d-r Wachowiak, 
jako przedstawiciel rządu. 

Podkreślił on, iż Ziemia Pomorska, 
która jest odwieczną ziemią polską, 
licząca 85 proc. Polaków, dumna jest 
z tego, iż może powitać swą armję 
narodową, która nie jest armją pod- 
boju, lecz armją dla utrwalenia 
pokoju. 

| Następnie wojewoda, zwrócił się 
„ze słowami powitania do gości za- 
, granicznych. Następne przemówienia 
powitalne wygłosili: starosta Wąbrzeź- 

„nia d-r Szczepański, oraz burmistrz 
„Kowalewa p. Kiichler, poczem wy- 
„Jėchano samochodami na pierwszy 
punkt obserwacyjny (Kota 118 koło 
! Piątkowa), z 

| „Czerwoni*, posuwając się trzema 
kolumnami, rozpoczęli swój marsz za 

| linją „niebieskich” Radoliszka—Lip- 
| nicka—Owieczkowo. 

  

opóźnienie ich posuwania się przez 

między Wąbrzeźnem a Drwęcą. Obie ; O godz. 8-mej ukazały się pierw- 
strony weszły w kontakt na linji rze- ; sze linje tyraljerki, „niebiescy“ cofają 

ki Lury, od której ma się na prze- | się zwolna na Piątkowo. O godz. 10'tej 
strzeni 20 kilometrów ku południowi | udano się na następny punkt obser- 

rozwijać ofensywa „„czerwonych" į 

      

Dziš—Juljusza, Marjana W. 

  

Sroda | Jutro—Bernarda Op. 

19 | wscnód słońca g. 4 m. 25 
Sierpnia Zachód —„ — 9. бт 52 

URZĘDOWA. 

— Odebranię debitu poczto- 
wego. Ministerstwo, Spraw We- 
wnętrznych odebrało debit nastę:u- 
jącym czasopismom: 1) „Najmita” 
w języku polskim; 2) „Paryskij Wiest 
mk” w języku rosyjskim; 3) „Dan- 
ziger Kurjer” w języku niemieckim i 
4) „Nasza Spilka“ w języku ukraiń- 
skim. (I) 

— Nareszcie. Magistrat m. Wil- 
na przed kilku dniami przystąpił do 
oczyszczenia drzew, rosnących na 
ulicach miasta. (I) 

— Kontrola autobusów. Wo- 
    wacyjny. 

  

„KRONIKA. 
bec tego, że często powtarzają się 

| przepełnianie autobusów pasażerami 
| komendant policji m. Wilna polecił 
kierownikom komisarjatów przedsię- 
brać częstrze kontrole ilości osób w 
autobusach о tych porach dnia, 
siedy ruch jest najbardziej ożywiony. 
W razie, gdy autobus okaże się 
przepełniony nadmierną ilością pa- 
sażerów, należy usuwać żądając od 
konduktorów zwrotu uiszczonej O- 
płaty; konduktorów zaś pociągać do 
odpowiedzialności przez sporządzenie 
protokułu. (I) 

MIEJSKA. 

— Jeszcze o magistrackich 
robotach. Niedawno pisaliśmy o 
nieudolności naszego Magistratu przy 
przeprowadzeniu robót brukowych i   
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chodnikowych. Terez musimy jeszcze 

zaznaczyć karygodne niedbalstwo, 

polegające na tem, że rozkopane 

przed ułożeniem plyt betonowych 

chodniki nie tylko nie są w porze 

nocnej, gdy miasto tonie w ciemno- 

ściach, zaopatrzone latarkami ostrze- 

gawczemi, lecz bardzo często nie są 

nawet odgrodzone od nieuszkodzonej 

części chodnika. W ten sposób 

tworzą się pułapki dla spóźnionych 

przechodniów, którzy padając do 

wybojów, ulegają mniej lub więcej 

poważnym obrażeniom ciała. Mamy 

już parę do zanotowania tego rodzaju 

wypadków. A wszak nie trudno i o 

kalectwo! 
Kiedyż się już skończy to ma- 

gistrackie „bezholowje“? (9) 

— Licytacja. W piątek, dn. 21 

sierpnia rb. o godz. 10-ej rano w 

domu ekspedycyjno-transportowym R. 

Wojewódzkiego (ul. Wielka 46) od- 

będzie się licytacja mebli, obuwia 

ubrania, zegarków, naczyń kuchen- 

nych i in., bielizny itp. rzeczy, zaję: 

tych przez egzekutywę Kasy Chorych 

z powodu nieopłacenia przez przed- 

siębiorców składek  ubezpieczenio- 

wych za zatrudnionych pracowników. 

— Wykopalisko. Dnia 17 bm. 

w godzinach przedpołudniowych ro- 

botnicy, pracujący przy kopaniu drogi 

na górze Boufałowej, znaleźli kości 

ludzkie w większej ilości. Miejsce 

znalezienia zabezpieczono i powia- 

domiono władze. (I) 

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, Gzrbarska 1 tel. 82, które 

udziela szczegółowych i bezstronnych 

informacji. Biuro czynne od 9 i pół 
do 6 i pół bez przerwy. 

— Z konserwśtorjum Wileń 

skiego. Dn. 19 sierpnia rozpoczy- 

nają się zapisy nowowstępujących 

oraz dotychczasowych uczniów i u- 

czenie Konserwatorjum Wileńskiego. 

Program obejmuje nauki gry na for: 

tepianie, skrzypcach, wiolonczeli, 

kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, 

fagocie, waltorni, trąbce, puzonie; 

śpiew solowy; zespoły: kameralny, 

orkiestrowy, chóralny; przedmioty 
teoretyczne; historja muzyki. 

Początek zajęć dn. 1 września. 

Sekretarjat czynny od g. 4 — 6 pp. 
(PI. Orzeszkowej Ni 9). 

— Prywatne roczne Kursa 
Handlowe w Wilnie. Zarząd po- 
wyższych Kursów, koncesjonowanych 

przez Min. W. R. i O. P. egzystują- 

cych od 6 lat, zawirdamia, 12 zapisy 

na Kursa na rok bieżący przyjmuje 

Sekretarjat Kursów w poniedziałki 

i piątki od godz. 12 — 2 w lokalu 

szkoły pisania na maszynach przy 

ul. Mickiewicza 22—5. 
Wykłady rozpoczną się we wrze- 

śniu w godz. od 6 — 9ej wiecz. 

    

Dom Handlowy 

F. Mieszkowski 

Oddział w Wilnie, 

ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

Program obejmuje następujące 

przedmioty: 
Buchalterja ogólna handlowa, bzn- 

kowa i przemysłowa, arytmetyka 

handlowa, korespondencja i biuro- 

wość, nauka o handlu i prawoznaw:* 

stwie. 

Jako przedmioty dodatkowe bę 

dą wykładane: stenografja i nauka pl: 

sania na maszynach, oraz języki 

francuski, niemiecki i angielski. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Akcja na rzecz pracującej 

Palestyny. Ubiegłej soboty odbyła | 

się w sali „Makabi” wielka akademj 

z udziałem p. Dawida Kahana, dele- | 

gata Ogólnej Organizacji Robotniczej 

w Palestynie, który odczytał referat 

o robotnikach palestyńskich i ich or- 

ganizacjach finansowych. 
4 b.m. odbyła się też z udziałem 

p. Kahana konferencja komitetów z 

Wileńszczyzny dla pracującej Pale- 

styny, mająca na celu podjęcie akcji 

na większą skalę w naszym kraju na 

rzecz pracującej Palestyny. (h) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Ueieczka więźniów. Dnia 

17 bm. o godz. 3rej zbiegli ze szpi- 

tala Sawicz Matuszewicz Kazimierz 

skazany na 1 rok i 10 mies. więzie- 

nia i Daliszewski Chaim poszukiwany 

za fałszerstwo. Pościg zarządzono. 

— Strzelanina. Dn. 17 b. m. około 

godz. 22 m. 30 słychać było na ul. Ponar- 

skiej kilka strzałów karabinowych. Spraw- 

ców strzelaniny narazie nie ujawniono. 

Dochodzenie prowadzi się. 

— Dziewczęta wciąż giną. Dn. 17 

b. m. o godz. 21-ej Antoni Ciurlej, (Witeb- 

ska 3), zameldował policji o zaglnięciu 

córki Śtanisławy lat 14, która w dn. 14 b. 
m. wyszła z domu i dotychczas nie pow 

rócia. (1) 
— Pożar. Podczas pożaru fabryki 

oleju przy ui. Ponarskiej 5 w dn. 13 b. m. 

spaliły się wraz z umeblowaniem mieszka- 

nia następujących osób: Rabinowicza Moj- 

żesza, (obecnie Belmont 5) ogólnej wart 

30.000 zł., Berty Blumentai, (obecnie Sado- 

wa 3) ogólnej wart. 10.000 zł., Milchiter 

Duszy (obecnie Letnia 2) ogólnej wart. ' 

10,000 zł. Dochodzenie w tych [sprawach 
+ 4 

— Kradzieże. Dn. 18 b. m. o godz. 

8 zameldowano policji o kradzieży garde- 

| roby i samowara ogólnej wart. 180 zł., do- 

konanej w mieszkaniu Macieja Morawskie- 

| przeprowadza się 

o zam. we wsi Nieśwież gm. Rukońskiej ; 

ow. Wileńsko-Trockiego przez jego pra- 

'cownika Władysława Wernikowskiego bez 

| stałego miejsca zamieszkania. Sprawcę kra- 

dzieży ująto w Wilnie. Dochodzenie w toku. 

— Dn. 17 b. m. skradziono Zofji Dru 

żyłowskiej obrączkę złotą wart. 20 zł. Kra 

| dzieży dopuściłe się Emilja Żyngielewi- 

| czówna. Dochodzenie w toku. 
— Dn. 17 b. m. Moszko Wornsztajn, 

(Werkowska 18) zameldował poiicji o kra- 

dzieży fartucha skórzanego i bielizny ogól- 

nej wart. 100 zł. Podejrzenia brak. Docho- 

dzenie w toku. 
— Dn. 17 b. m. o godz. 2 Otto Keki- 

wer, (Majowa 28) zameldował policji o 

kradzieży zegarkś z dewiską wart. 20 zł. 

Kradzieży dopuścili się Benedykt Tatimow 

i Władysław Kostecki, (Syberyjska 13), któ- 

rych zatrzymano. Dochodzenie w toku. 

— Dn. 17 b. m. godz. Żl-ej Jan Sko- 

blej, zam. folw. Nowo-Kowrzenice pow. 

Wil.-Trockiego zameldował о kradzieży z 

  

KURJER WIL EŃ 

kleszen! 180 zł. gotówką dokonanej przez 

Weronikę Siemiową, (Nowoswiecka 21), 

którą przytrzymano. Dochodzenie w toku. 

  

— Tas "ERA ACZ AAS SEREK 

  

| Teatr i muzyka. 
į — Teatr Polski. Powodzenie, jakiem 

„się cieszą „Niespodzianki rozwodowe* skło 

| niły dyrekcję teatru do pozostawienia tej 

| sztuki na afiszu jeszcze w środę i czwartek. 

| Cały zespół z pp. Grabowską, Jaroszewską, 

į Dunin-Rychlowską, Wyrwiczem, Wołłe|ką, 

| Godlewskim, Purzyckim na czele są okla- 

i skiwśni przy otwartej kurtynie. W piątek 

nieodwołalnie premiera „Codziennie o 5-tej”, 

którą w tej chwili grają z rekordowem po- 

wodzeniem Paryż | Warszśwa. Ponieważ 

est to ostatnia sztuka, grana przez obec- 

| ny zespół na zakończenie sezonu, otrzyma- 

ła wyjątkowo swietną obsadę i staranną 

wystawę. 
— Teatr Letni. Dziś, jutro I w piątek 

w nowej obsadzie z 
Kosińską, Kru 

  

„Manewry jesienne” 
pp. Celińską, Wołowskim, 
głowskim, Brusiklewiczem, Piwińskim, Wiś- 

niewskim, Witasem 1 innymi. W sobotę 

premjera —po raz pierwszy w Wilnie „Sło- 

wik Hiszpański” —znakomita operetka Falla. ! 

— Dowidzenia—którem żegnać się 
będą nasi artyści Teatru Polskiego z pu- 

blicznością z rscji Ich wyjtzdu zapowiada 

się wprost świetnie. Do współpracy udało 

im się zaprosić p. Benedykta Hertza, świet- 

nego bajkopisarza | artystę. Program zasi- 

lą również produkcje baletowe ensemblu 

baletowego 2 p. Korzeniewskiemi na czele. 

W antraktach I po przedstawieniu dancing 

w kuluarach testru. Dalsze szczegóły w 

zfiszach. „Dowidzenia”—odbędzie się w 

sobotę 22 sierpnia. 

—————— ——— 

Kwlążki nadesłane do redakcji 
Marja Dunin Kozicka. Burza od 

wschodu. Nakł. Krak. Spółki wyd. Kra- 

ków 1925. Oto trzecia książka i trzecia au- 

torka opowiadająca nam o dziejach krwią 

zlanej Ukralny. Tym razem po Szczuckiej | 

I Zaleskiej p. Kozicka mówi nam o Ki- 

jowszczyźnie: powstanie rządu ukraińskie- 

go w 1917, pokój brzeski I okupacja Ukra- 

iny przez Niemcy | Fustrję. Petlurowskie 
rządy na przemidn z bolszewickiemi, Deni 

kinowskie próby walk, wszystko to w opo: 

władaniu p. Kozickiej plastycznie się przed- 

stawia. Jestto jakby trzeci tom Pożogi i 

Ostatniej placówki, 1 znów czyta się bez 

wytchnienia, | znów hołd Polsce złożyć 
należy za wytrwałość | odwagę. 

  

LTL 

Rozmaiłości. 

  

Kto nadał obecną formę chust-! 
kom do nosa? 

Chustki do nosa weszły szerzej w uży- 

"cele pod koniec XVIII wieku. Demokratycz- 

na chustka, należąca dzisiaj do najpow- 

| szedniejszych części garderoby, była wów- 

czas, we Francji np. przywilejem sfer ary- 

| stokratycznych. + 

} Forma chustki ówczesnej różniła się 

znacznie od dzisiejszej. Chustka, taka jaką 

nosiły przy sobie markizy 1 margrabiny na 

| dworze Ludwika XVI podobna była raczej 

do małego ręcznika. Król zwrócił był pew- 

j nego dnia uwagę na chustki swych dwora- 

ków | po dojrzałym namyśle zadecydował, 

Iż szerokość chustki no nosa winna się 

równać jej długości. 
Dekret królewski z dn. 23 września 

1784 r. nakazał fabrykantom chustek w ca- 

łej Francji trzymać się miary wskazanej 
w okólniku. 

Decyzja króla Ludwika XVI została ra- 

tyfikowana przez parlament, który w dniu 

10 grudnia 1184 r. powziął odnośną uchwa- 

16 w kwesiji chustek do nosa. 

AA IEIK 
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Teatr Letni 

Występy 

C. Celińskiej i T. Wołowskiego 

Dziś wznowienie 

Manewry jesienne 
operetka Kalmana 

  

  

W sobotę premjera 

Słowik hiszpański 
operetka Falla. 

o godz. 8 m. 15w. 

Życie gospodarcze. 
| Upadek handlu niemieckiego. 

Według „Daily Expres" najlepszem 
świadectwem ponurego stanu gospo- 

szone sprawozdanie urzędowe, W po" 
równanin z majem, eksport obniżył 
się o Ł. 2.200.000, przyczem połowa 

tej sumy przypada na wyroby wy- 
| kończone. Bilans handlowy przedsta- 
įwia się ujemnie, deficyt w budżecie 
tym wyniósł Ł 11.300 tysięcy. Dr. 

i Luther odbył cały szereg konferen- 
"cyj z przemysłowcami z okręgu Ru- 
fhry, którzy zwrócili się do rządu Rze- 
|szy z prośbą © pomoc. „Times” po- 
' daje przybliżone dane cyfrowe i zwra* 
,<a uwagę, 
| kułów spożywczych wyniósł 51.000 

  
| przerobionych, zuiżył się o 35.000.000 
marek złotych. 

| Stosunki handlowe Polski z za: 
i granicą. 

| Polscy kupcy w Brazylji 
| Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
komunikuje, iż dwaj kupcy polscy, p. 

| Cieński i p. Zygmunt Bojarski, wyje- 
chali w charakterze półoficjalnym do 

| Brazylji, celem nawiązania kontaktu 
| pomiędzy polskim przemysłem i han- 
dlem a rynkiem brazylijskim. Wed- 
ług informacyj p. Cieńskiego, Polska 
mogłaby wywozić do Brazylji nastę- 
pujące towary: cement, wyroby emal- 

|jowane, wyroby żelazne, narzędzia 
! rolnicze, wyroby chemiczne, książki 
polskie i t. d. 

Należy powitać z uznaniem Inic- 
jatywę polskiego kupiectwa w kierun- 

|ku zdobycia nowych zysków w Ame" 
jryce Południowej. 

Polski przemysł maszynowy do 
! Brazylji. 
| Pierwsze transporty lokomobil z 
"fabryki Cegielskiego i Pługów z fa- 
(bryki „Unja* w Grudziądzu, przybyły 
w początkach lipca r. b. do Kurytyby 
w Brazylji. Jest to pierwszy transport 

„wyrobów polskiego przemysłu maszy- 
| nowego, znajdujący zbyt bezpośred- 
i ni w Brazylji. 

/ 
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darczego Niemiec jest obecnie oglo- | 

że wzrost przywozu arty- 

(tysięcy marek złotych, podczas gdy | 
przywóz materjałów surowych i pół- ! 

  

Ne 185 (337) 

Wydswnictwa gospodarcze: 

„Sprawy podatkowe” (Ne 7) zawie” 
rają między innemi artykuły prof. Bo” 
lesława Markowskiego, wice-ministre 
skarbu p. t. „Linje rozwoju admini 
stracji skarbowej w Polsce” i Augu 
sta Franza inspektora Min. Skarbu 
p. t. „Egzekucja podatków bezpośred: 
nich ijopłat skarbowych*, ponadto ob 
szerną kronikę skarbową i przegląd 
ustaw i rozporządzeń skarbowych. 

Towarzystwo Przyjaciół Skarbu Pań 
stwa. 

Zjazd publicystów i dziennika 
rzy ekonomistów. 

We Lwowie adbędzie się pierw- 
;szy ogólno - polski zjazd publicystów 
Н dzienikarzy ekonomistów, w którym 
| mogą wziąć udział wszyscy współpra- 
cownicy polskich wydawnictw ogól- 
nych ł specjalnych, pisujący w zakre- 

'sie spraw gospodarczych, a także re- 
daktorzy pism. 

Zjazd będzie miał na celu ustale- 
nie potrzeb piśmiennictwa gospodar- 
czego w Polsce oraz wytycznych roz- 
woju i zasad współpracy dla podnie- 
siania poziomu polskiej publicystyki 
ekonomicznej, jako też ugruntowanie 
roli pedagogicznej prasy gospodarczej 
wobec społeczeństwa i ustalenia za- 
dań tej prasy względem Państwa i 
jago polityki gospodarczej. 

Organizacją zjazdu zajmie się Ko- 
mitet Organizacyjny w Warszawie. 

Szczegółowy program zjazdu ogło- 
szony będzie w drugiej połowie sierp- 
nia r. b. 

M. G 
    

  

  

! 
Gielda warszawska 

zd. 18—VIII 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 23,47 23,53 23,41 
Dolary 5,18 5,20 5,17 

Holandja 210,00 216,50 209 50 

Londyn — 25,32 125,88 26,25 
Nowy York 5,18 5,20 5,13 
Paryż 24.22!/2 24,29 24,16 

Praga 15,44 15,47 15,41 „ 
Wiedeń 73,282 7347 73,10 
Włochy 18,92 18,97 18,87 
Szwajcarja 101,10 101,35 100,85 

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 
80/0 proc. Pož. konwers. 70—71 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 362,95 
Poż. dolar. 70 . 
4%/20/0 listy z. T. Kred.Z. przedw. 18,50—18,10 
50/0 listy z. warsz. przedw. 15,25—14,75 
4:/a %0 warsz. przedwoj. 13,25—13,50 
6*/0 obligacje rubl. 15 ! 16 r.—6 zł. 

  

  

| Redaktor Józef Batorowicz. 

L ZEE 20 

dw. BB Glsejko 
Choroby uszu, gardła ! nosa 

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

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

PORADNIA 

' 
i 

    

* 
ž DOM BANKOWY 

ž Polskiego Zrzesze- 

* 
ŻĘ nia ja Spe: 

u cjalistów. 

* N.KLECKiJ. LEWIN ® 
A>. * й i J. g | Wilno, al. Grtanska 3, 

3 w Wilnie, ul. Wielka Ne 11 Telefon 339. z om ea 

34 Załatwia wszeikie operacje w zakres bankowości wchodzące. ŽK O, 

* \ 
р * trznych, płuc, chirargicz. 

ke 36 sł sł kase S k KDS ak SKK k KKK e KKK KIKA | an kobiecych I aku: 
Poleca na sezon jesienny: 

w dziale manufaktury 
towary damskie i męskie, krajo: 

Palta męskie gabardinowe 
Świeżo otrzymane 
we i zagraniczne. 
mowe. 

rancją wszelkie 

Palta damskie gotowe i 

Własna pracownia krawiecka wykonuje pod gwa- 

zamówienia. 

i gu- 
na zamówienia. 

Przeróbki ubrań, 

  

Tow. Przemysłowo Handlowe | brienfalina 
(puder. płynny) 

„SPÓJNIA' 

    

6 
Sp. z ogr. Odp. 

szerji, oczu, uszu, nosa 
4 gźrdła, skórnych | we- 
nerycznych oraz gabinet 

' dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 

  

| lt у 
Р 

_Р' 1. ow I 
Ihnatowicza ; światło-lecznicze. 

w dziale meblowym Wilno, ul. Mickiewicza 34, tel. 370. nedaje twarzy natu- | 
Stale duży wybór różnych mebli. Przyjmuje się wszelkie ro- Adres telegraficzny: „Spójnia—Wilno". oko Z | Skradziono 

    

boty stolarskie. Meble 

Łóżka żelazne od najtańszych do najdroższych. 

Przy dziale meblowym fachowo prowadzona pracownia 

tapicerska. Na prowincję wysyłamy za 

jowym I pocztowym. ligowe warunki. 4 

  

   
Linoleum 

od 1 zł. Chodniki 

Rudnicka 2. 

          

   
   

bronzowy, czarny I kolorowy 

za metr. 

Cerata' do mebli i do stołów 

w największym wyborze 

1. Wildsztejna, Wilno 

biurowe pierwszorzędnych fabryk. 

zaliczeniem. kole- 

Kim jesteś? 
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę, charak 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna- 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokuły, ode: 
zwy. podziękowania naj: 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller-Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

— 

  

   

      

  
—————————— + Gd 

Myserce w rmisata wzpółałaścięiai kóza? Bateczwiem, 

    

  

Poleca z własnych składów: 

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

kę, papę dachową, smołę, kafle, blachę czarną ocynkowaną, żelazo han- 

dlowe, 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 
z dostawą do domów. 

  

   
Kupcy i Przemysłowcy! 

Szukacie zbytu dla swych towarów 

a nie wiecie gdzie znaleść. Ogłaszaj- 

cie się w Kurjerze Wileńskim. 

Szeroko kolportowany czytany przez 

najliczniejsze warstwy społeczeństwa 

zapewni wam zbyt na całej Wileń- 

szczyźnie i we wszystkich zakątkach 

kraju. 

aka ls abo S T       

Baczność! 
b — 50 złotych może 

zarobić każdy dziennie 
obejmując zastępstwo. 
Zastępstwo oddaję także 
dla generalnych agentów 
na całe powiaty. Facho- 
wa znajomość niewyma- 
gena. Z ofertą przesłać 
1 zł. celem wysłania pro- 
spektów. H. Spychalski, 
Toruń, Strumykowa 15. 

оее r ze   

łość, delikatność i 
świeżość. Pod wpły” 
wem tego pudru 

twarz wydelikaca się, 
a wszelkie plamy i 
piegi znikają bezpo 

wrotnie. 

Zgubiłeś 
dowód osobisty, rę tcs kę, lub 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim 

    

Wielki medal srebrny 

PRACOWNIA 
zębów sztucznych 

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21.   

książeczkę wojskewą na 
imię Józefa Dyakowskie- 
go wydana przez P. K. U. 
Wilno unieważnia się. 
  

Zgubiono 
książkę Inwalidzką i le- 
gitymację wydaną przez 
P. K. U. Wilno na imię 
izydora Jermarka unie= 

ważnia się. 

Polska Drukarnia 
Mkładowa 
u X 

  

WILNO, „ 

nl. Żeligowskiego 1. 
= 

Rrak. „ax“, Zeligowzkiage 1. 

Czasopismo to wydawane jest przez | 

  

  

 


