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przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkow skiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, | 

róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń 5. Jutana, Niemiecka 4, | 

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

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

757575 7 KITI 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. *. Prenumeratę | 

   

      

Wilno, Zawalna 21, telef. 398. 

strugarki, 

biarki do drzewa zwykłe i kombinowane, ma- 

polecają bezpośrednio  pierwszorzędnych fbi: 
wiertarki, tokarnie, automaty do śrub i nakrętek, frezarki, 

gwinciarki, szlifierki, piły do metali, piece 

hartownicze, młoty sprężynowe i powietrzne, obra- 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. | 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kuriera WI- 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym $. Grabowskie- į 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 3—6w į 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. | 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

nawišci. Poniewaź jednak nienawiść 

przyzwyczajono się traktować jakoniez- 

będny element patrjotyzmu narodu 

| uciśnionego, więc poszukano i znale: 

| złono cel dla niej nowy. Wysunięto 

„ltwaków”, potem żydów wogóle. 

Gdy zaś tego było jeszcze mało, nie- 

chęć, którą dotąd każdy prawy Polak 

obdzielał w równym stopniu Moskali 

i Niemców, przeznaczono wyłącznie 

jdla tych ostatnich. Zapewniano czy: | Są. 

telników gazet, że nie tylko Hakata 

jest ich dziełem, ale również i nac- 

Niemców. Uważano ich za wartościo” ; 

wy materjał społeczny 

Dziś temu samemu „materjalowi“ ‘яу nowych okrętėw opancerzonych i 

czyni się wstręty na drodze ku jego 

polonizacji. 

Wszystko to przypomnieć sobie ; dobno zwołać w tej sprawie nową 

należy, gdy zbieg zdarzeń politycz” konferencję. 

nych zdaje się nakazywać gruntowną | 

rewizję stosunków międzynarodowych. ' 

Dobre sąsiedzkie stosunki polsk”- 

niemieckia wcale niemożliwością nie 

I przyjdą one. Przyjść muszą. 

Przyjdą, gdy wyżyje się do cna za- le, proponowanej przez deputowane- 

Cena ogloszeń: Za wiersz millmeliowy п& 1 str. groszy 

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

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 

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

być przez administracje zmieniane dowolnie 
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Czytelnicy! popierajcie firmy ogtastajate się W „Kurjartė ИАЫ 
KRYS: CZEOSZWWWZAZIZKUWCZEDIKJEM | jnieconego doniedawna uczucia nie- 

Francuz i Olszewscy 

   Wiadomości paliiycine. 
Według doniesień z 

Nowe ame- Waszyngtonu, tamtej- 

ez. sze koła urzędowe za|- 

brojenia. ują się nowym  pla- 
nem rozbrojenia mor- 

i narodowy. skiego, który przewiduje zakaz budo: 

(ogranicza pojemność nowobudowa- 

inych okrętów wojennych do 10.000 

tton. Prezydent Coolidge zamierza po- 

Kongres socjalistycz- 

Śocjaliści ny przyjął 2.210 głosa- 
francuscy nIe mi wniosek daputowa- 

socjalistów w rządzie, 
temu uchwa- 

į AC nego Bluma, sprzaci- 

| rządzie.  wiający SiĘ udziałowi 

t 
przeciwko sprzyjalącej 

oddano 

szyny blacharskie, nożyce do blach, ma- | j 

szyny i narzędzia pneumatyczne, pa- 

rowozy wąskotorowe nowe i uży- 1 

wane, wagony motorowe, 

wagoniki, wózki leśne, 
wywrotki, szyny ko- 

lejowe i t. p. 

Na składzie: żelazo, blacha, narzędzia rzemieślnicze. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna. 

Przypominano słowiańskość Rosji, wy- 

kie śród dręczącej nas biurokracji ro* 

syjskiej i t. d. 

równo niemiecka, jak i polska Ha- 

kata. Że tea moment się zbliża, świad- 

czą już rozmaite fakty — ot, choćby 

próba zmiany polityki gdańskiej i nie- 

mniej znamienny zwrot w polskiej 

onalistyczna polityka Petersburga. 

iczano wszystkie nazwiska niemiec-   W tym to czasie „Rota” Konop- 

lzumie Ońa również, a nawet nie bę- 

i że można być doskonałym polskim 

prasie nacjonalistycznej, która zaczy- | 

nickiej stała się czemś w rodzaju hym* | na odróżniać gdańszczan od zagnież- 

nu narodowego—tolėrowanego przez dżonych w Gdańsku wszechniemców. 

rząd carski, bo zwracającego Się wy- , Nastąpi wreszcie chwila, w której zro- 

łącznie przeciw Niemcom. 

Takim sposobem przygotowano | dzie się lękała głośno powiedzieć, że | 

grunt dla „orjeniacji” z r. 1914—,„or- | nie wszyscy Niemcy są hakatystami 

go Renaudela, 2& ktėrym 

"550 głosów. 
Г Dzienniki nie sądzą, 

: „aby podróż króle Faisa- 

por» la do Londynu spowo* 

| lm Falsala. dowana była wyłącznie 

į względami zdrowotnemi. 

„Le Jurnal” przypomina, iż utrzy* 

menie się Faisala na tronie Iraku za- 

leży od dalszego poparcia wojskowe 

go ze strony Wielkiej Brytanii, s praw” 

dziwym celem podróży jest zamiar 

"krėla Faisela błagania anglików o 

' ocalenie Mossulu. 

„L'Oeuvre* wyraża to samo prze* 

j konanie. 
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Energiczni (e) panowie (panie) znajdą łatwy zarobek 

sprzedając bilety na najkorzystniejszą loterję fantową na Ligę 

Obrosy Powietrznej Państwa. 

Zgłaszać się do Dyrekcji Lasów Państwowych (W. Pohulanka 

24 pokój 4) w godz. 12 — 1 ppoł. 

Wymagana mała kaucja. 

с DUETAS DANSKE 

Czy to możliwe? | 
W artykule: „Fingielskie niespo- i dywać, že wobec rozbiorów Polski 

dzianki” wyraziliśmy przekonanie, że 

  
\ Konferencja. u   

jentacji”, która byłaby nie do pomy- 

ślenia jeszcze w r. 1904. Wczasie woj- | patrjotą, a wcale nie nienąwidzieć FS в asi 12 

ny japońskiej nikt by nie śmiał naz- | Niemców. EO A 

wać armji moskiewskiej — „naszą“ į Zwrot ten może nastąpić równie | ь 

armja, jak to czyniła prasa „wszech- ; prędko, jak poszła zmiana uczuć w. Ž Kowna 1 

polska“ w dziesięć lat później. | stosunku do Rosjan. A wtedy myśl j в В: 

Umiano natomiast aż do r. 1904 jo porozumieniu polsko - niemieckiem | Manewry. 

odróżniać Niemca od Prusaka. Niena- | lub francusko - niemieckiem nikogo Wkistce mó się odbyć w okoli- 

wiść do Hakaty pruskiej nie odbiera" | gorszyć nie będzie. Bez porozumienia Goch Gowina manewry litewskiej srmji. 

ła Polakowi zdolności bezstronnego |zaś państw europejskich — prze- 

oceniania cnót narodu niemieckiego, | dewszystkiem państw europejskiego 

śród którego Bawarczycy np. i Saso- | kontynentu — wykluczone są normal-| 7 Kowna donoszą, że w min. spr. 

wie cieszyli się względną (nawet nie- | ne stosunki z Ameryką, na których zagrenicznych odbyła się konferenc- 

zawsze zasłużoną) sympatją, którą ob- | dziś tak bardzo wszystkim nam za- ja litewskich dyplomatów, w związku i 

darzano również ogół spolszczonych leży. М. & z rmójącą Się odbyć wkrótce sesją 
| Ligi Narodow. ' 

jedynem mocarstwem, KŁÓTE ZAChOWA | ———.————————>! Na konferencję przybyli litewscy 

  

obecnej hegemonji angielskiej w Eu- się przyzwoicie, będzie— Turcja? Kto | х a Ё |posłowie: z Aagljl Galwanauskas, z 

ropie — hegemonii, frymarczącej lo- | mógł przypuszczać, że sto lat prze- | Archimandryta wileńskiej cerkwi pra- : Nierniec dr. Lidzikauskas i przedsta- 

sami państw kontynentalnych w ego : szło trwająca serdeczna przyjaźń pru | ) i i i "wiciel Litwy w Lidza Nerodów Zau- 

istycznym wyłącznie interesie Imper- | sko-moskiewska pryśnie raptem, roz- | wosiawnej zgłosił os do košciola nius. 

jum Brytyjskiego — należałoby ; bita niespodziewanym strzałem w: | у katolic iego. М Ogromny proces komuni ń 

przeciwstawić niezależne od wpływów 
styczny. 

angielskich porozumienie owych wła- 

śnie narodów europejskiego konty- 

nentu. 

Czy jest to możliwe? 

Myśl ta, choś tu i owdzie poru- 

skiego patrjoty? „Rzeczpospolita* donosi: Wileński archimandryta cerkwi prawosławnej, | 
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Dymisja naczelnika więzienia. 
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Francuzi atakują w Marokku 

rozpoczęła się ofenzywa, w 
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Niezawszę nawet potrzeba kon-; Filip Morozow, zgłosił wystąpienie z cerkwi prawosławnej i akces do ko-; 

kretnych faktów, by nastąpił zwrot ściała katolickiego. 
{ _& Kowna donoszą: W. kwietniu 

Wiech iacadi da Akadų WYŻ! W liście otwartym, wystosowanym do arcybiskupa wileńskiego, Teodo" 1926 r. w wojskowym sądzie rozpocz- 

+ VY“ zjusza, Ojciec Morozow oświadcza, iż wie, że będzie wyklęty w cerkwiach, nie się ogromny proces litewskich 

„starczy trochę zręcznej agitacji, by ale to go nie powstrzyma od powzięcia tego postanowienie, jest bowiem j komunistów. Oskarżonych przeszło 

zmienne nastroje tłumów nakierować | przekonany, że byłoby o wiele lepiej, gdyby w kraju, który apatrzność | 400 osób, większość już otrzymała 

szanz nieśmiało, wydaje się w chwili tak, jak tego sobie życzą jego prze- | przeznaczyła dla pewnej części prawosławnych, zapanowała jedna owczarnia. akty oskarżenia. : 

obacnej tak daleka, tak obca panu- wodaicy polityczni. Jakże np. msło Krok ten archimandryty Morozowa, będący ponownym donodemį | Z nagromadzonego materjału już 

jącym w naszej części świata nastro- potrzeba było wysiłku, by niemal z rózpadania się cerkw! prawosławnej, wywołał w Wilnie ogromoe wreżeh ". | wiadotne; * adj koks 

jom — że łatwo uznać ją za niezisz- dnia na dzień znikła niechęć Połęków NA OSN Ta 2 Je "Moose PA skarżonych zNKASZONO BOtby, ez 

czalną utopię. Zalecać dziś np. sojusz | do Czechówi ' Niemcy chcą się uwolnić od odpowie- mete materjały wybuchowe i moc 

polsko-niemiecki — to w oczach bar« A przypomnijmy sobie tylko, jak dzi KPU, = bibuly komunistycznej. 

dzo wielu wprost herezja,  urąganie [to dziwnie się stało ze stosunkiem zialności za WOJNĘ. у Kornumiśc! mieli na celu obalenie 

uczuciom narodowym. Ujawniający | uczuciowym do Moskali... į | Z Berlina donoszą: Ze strony niemiecko-narodowej czynione są zno” | obecnej Madz 0 I ód. Z 

się chwilami trochę łagodniejszy ton Aż do wybuchu pierwszej Au. | wo usilne próby w kierunku poruszenia kwestji odpowledzialności za woj- „gą drago > k = ONY 

iski ne šwiatową i cofniecia przyznania się Niemców do wi zono w więzieniach. Rozesłano wez 

w stosunkach francusko-niemieckich | cji rosyjskiej (w r. 1905) patrjot zm | 75 а A CE z ik 'w 100 świadk ońcami 

Е patrjotyzm | Deutsche Tageszeitung” wzywa ministrów z ramienia partji niemiec- ania do ów. Obr 

(jak choćby niektóre wystąpienia p. polski wyrażał się w pierwszym TZĘ- ko narodowej i ich kolegów ze stronnictwa ludowo narodowego, by wspól: ' oskarżonych mają być adwokaci: prof. 

Herriot's), prasa polska zawsze wita dzie nienawiścią do wszystkiego, co |nie z mtnistrami centrowymi przystąpiłi wreszcie do spełnienia obietnicy Bielackin, RZ adw. przys. Śle- 

szemraniem, niczem wobec zdrady | rosyjskie. W latach dziewięćdziesią- | dwóch przywódców partyjnych, mianowicie Strasemanna i Marksa. szewicz, | ussi:, Bulet, Poszelto, Z - 

wspólnego sztandaru. |tych narod.-demok. „Głos” niejedno | Dzienniki przestrzegają niemieckc-narodowych ministrów, że przeż men Wina 

A jednak coraz częściej dyploma | krotnie zaznaczał (oczywiście między Ewa tym kierunku staliby się oni współodpowiedzialni za 
; niedotrzyman р 

с]: francuska będzie uwzględniała (i wierszami), że Niemcy są mniejszym | Nie można sobie wyobrazić odpowiedniejszej chwili do uczynienia Naczelnik centralsego kowieńskie 

już w pewnym stopniu uwzględnia) wrogiem, niż carat: onś: uczą czegoś, próby zrzucenia winy z Niemiec, jak chwilę obecną, kiedy państwa sprzy- | go więzienia podzł się .do dy misji. 

interesy Nierniec; coraz częściej zdo- ,on tylko dezorganizuje, depramuje i mierzone domagają się, aby Niemcy przystąpiły do Ligi Narodów. Wymienieją dwuch kandydatów na to 

bywa się prasa paryska na objektyw: | cofa kulturę narodu. 
-— | stanowisko: komendanta kowieūsklej 

ne Ich traktowanie. Dopiero po r. 1905 nastąpił L 
policji konnej p. Labutisa I komen | 

Antagonizmy narodowe nie są raptowny. Prasa „miarodajna”, na któ- | danta stacji Kowno p. Piotrowskiego. 

ZE o doi s czoło wysunęły się pisma endec- i Z Fezu donoszą, że na północ od Taza EO AA 

w. Napoleona powie- | kie, przerażona postępami socjalizmu, której bierze udział 25 bataljonów. 
i i 

dział Francuzowi, że będzie on kie- | stanęła w Warszawie po seine M Zadaniem ofenżywy jast uwolnienie całego terenu Riffenów od nie- D-r w. Umiastowski 

dyś towarzyszem broni Anglika—nie | brońców „ładu i porządku”. A że o- PA aby a + Taza O A w SE vaisiai b, chor. „żę a 

u > $ { ozatem chodzi o wywarcie wpływu moralnego na ranesów, albo- wrócił I wznowił przyjęcia 

ah i za cza* | brońcami tymi byli funkcjonarjusze wiem szczep ten dotychczas jeszcze zajmuje uiezdacydowiitić stanowisko, od 12—1 I od 6-7. 

: g yło przewi-! caratu, wiąc zaczęło się gąszenie po* czy się ma przechylić na stronę Abdeel-Krinis, czy też nie, UI, Żeligowskiego 5, m. 45., telef, 393, 
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Z psy bały 
Łotwa. 

Wizyta prezydenta Litwy. 

Z Rygi donoszą: Wedle do- 
niesień dzienników oficjalna wizyta 
litewskiego naczelnika państwa w Ry- 
dze projektowana jest na wiosnę 1926 
roku. Pozostaje to w związku ze 
zbliżeniem gospodarki obu państw, 
oraz mającemi się rozpocząć roko- 
waniami celem zawarcia szeregu waż- 
nych traktatów. 

Estonja. 

Schwytanie zblega-komunisty. 

Z Tallinu donoszą: Zatrzymano w 
drodze do granicy sowieckiej komu- 
nistę Muja, który przed 10 dniami 
zdołał uciec z aresztu. 

Nowa kolej żelazna. 

Z Tailinu donoszą: Na ostatniem 
posiedzeniu rządu zatwierdzono przed* 
stąwiony przez ministra komunikacji 
projekt budowy nowej kolei żelaznej 
od stacji Rapinidu do st. Lelle-Ejda 
pere. 

Nowa kolej długości 60 kilometr. 
znacznie skróci drogę od Tallina do 
Pernowa. 

1. Rosji Sowieckiej 

        

TORUŃ, (Pat). Główne — К- 
rownictwo manewrów pomorskich 
spoczywa w ręku gen. dyw. Skier- 

skiego. Stroną czerwonych dowodzi 
| dowódca 4tej dyw. piechoty, gen. 
jbryg. Zarzycki, stroną niebieskich 
gen. Thommee. W charakterze wi- 
dzów biorą udział min. spr. wojsk. 
gen. Sikorski, szef szt. gen. gen. St. 
Haller, gen. Józef Haller, generało- 
wie: Rozwadowski, Szeptycki, przed- 
stawiciele armji zagranicznych, gen. 
Sosnkowski, Hubiszta, Kuliński, Ko- 
narzewski, szereg wyższych oficerów 
armji polskiej, przedstawiciele Sejmu 
i Senatu, władz miejskich, oraz 
prasy. 

Wczorajszy dzień manewrów dał 
sposobność do zaznajomienia się z 
techniką piechoty, zarówno w natar- 
ciu jak i obronie. Zgodnie z planem 
niebiescy przez cały dzień cofali się 
przy 3 krotnej liczebnej przewadze. 
O g. 12 goście zagraniczni, genera- 
licja polska, przedstawiciele władz 
i ciał ustawodawczych byli podejmo- 
wani śniadaniem przez hr. Marję Po- 

  
Uriop min. Raczkiewicza. 

| W poniedziałek wieczorem wyjechał z Warszawy na kilkunastodniowy 
minister „urlop wypoczynkowy do Krynicy 

" kiewicz. 
} W czasie nieobecności 

Manewry armji polskiej na Pomor. 

zastępować go będzie podsekretarz 

tocką w Piątkowie. Przemówienie po- 
witalne wygłosił w imieniu ziemian 
p. Dąbski, na które odpowiedział 
min. Sikorski, wznosząc toast na cześć 
domu i na cześć tej ziemi i dzielni- 
cy, która broniła ojczystej ziemi pol: 
skiej. W końcu przemawiał gen. 
Gouraud, który mówił o swych wra- 
żeniach z podróży po Polsce i 
wzniósł toast na cześć dzielnej armji 
polskiej. Po śniadaniu udano się sa- 
mochodami do Torunia, gdzie gości 
powitał prezydent miasta Boldt, wi- 
tając wojsko polskie na ziemiach po- 
morskich. W imieniu wojska odpo- 
wiedział min. Sikorski, 
serdaczne przyjęcie, podkreślając so- 
lidarność, łączącą społeczeństwo z 
armją, a szczególnie ze spoleczeri- 

| stwem tutejszem. 

! O g. 6 wiecz. odbyło się garden 
party, wydane przez wojewodę Wa- 
chowiaka, poczem goście zagraniczni 
,podejmowani byli obiadem w kasy- 
„nie oficerskiem przez starostę krajo- 
wego Wybickiego. 

  

  

spraw wewnętrznych p. Racz- 

stanu 
"B. Olpiński, który w poniedziałek reno wrócił z urlopu do Warszawy. ! 
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Masowa defraudacje pieniędzy (jroczystości uznania autokefalji cerkwi Zw. zawodowych. 

Z Moskwy donoszą: Zw. zawodo- | 
we w Rosji Sowieckiej ściągają o- 
gromne sumy pieniędzy ze swoich 
członków oraz z przedsiębiorstw, któ- | 
re utrzymują pracowników. O ma- | 
sowych defraudacjach tych pieniędzy / 
już mówił niedawno komunista Tom 
ski na zebraniu rady związków w 
Petersburgu. 

Obecnie w te sprawy wdała się 
prokuratura. Prokurator najwyższego | 
sądu (krainy Sow. zakomunikows!, 
że z powodu nadzwyczaj częstych 
defraudacji — zsljczonó walkę z de- 
fraudantami do žakresu pracy pro- 
kuratorskiej. Rewizje fabrycznych ko- 
mitetów prawie wszędzie wykryły de- 
fraudacje pieniędzy. 

        

Echa zabójstwa 
Kotowskiego. 

W związku z wiadomościami o za- 
bójstwie Kotowskiego członka Rządu 
sowieckiego na Ulkrainie i dowódcę 
korpusu mołdawskiego, „Robotnik” 
otrzymuje ed pos. Malinowskiego po- 
niższą informację, przedstawiającą 
sprawę zamachu w odmiennem świe- 
tle: 

Towarzyszu Redaktorze! 
\ № 225 „Robotnika* daliście 

szczegóły zamachu na Kotowskiego— 
według tych notatek Kotowskiego mie- 
liby zamordować Rumuni, czy ktoś | 
inny. 

Kotowskiego poznałem w kator- 
dze smoleńskiaj, jako eserowca, go- 
rącego patrjotę i marzyciela utworze- 
nia Niepodległej Mołdawjj, 

Kotowski do końca nosił się cią- 
gle z zamiarem oderwania od Rosji 
Sowieckiej tej części Małdawji, która 
się znajduje pod zaborem sowieckimi 

W rządzących sferach sowieckich 
w latach 1922 i 1923 już o tem wie- 
dziano, ale obawiano się Kotowskie- 
go usunąć z dowództwa korpusu i 
oddać go pod sąd. 

Więc dokonano skrytobójstwa, a 
terez zwala się tę robotę na Rumun- 
ję. M. Malinowski. 

prawosławnej. 
Rząd polski zaprasza przedstawicieli jugosłowiań- 

| skiej cerkwi prawoslawnej. 
Prasa serbska zamieszcza następującą notatkę: 
„Poseł polski w Belgradzie, p. Okęcki, zwrócił się do rządu jugosło ,wiańskiego z prośbą o wręczenie przedstawicielom jugosłowiańskiej cerkwi prawosławnej zaproszenia rządu polskiego na 

;falji cerkwi prawosławnej w Polsce. 
ści odbędą się w Warszawie we wrześniu r. b.”. 

i Jednocześnie z delegacją synodu 

uroczystość uznania autoke- 
Związane z tem uznaniem uroczysto 

ekumenicznego przybyć mają do Warszawy przedstawiciele cerkwi bułgarskiej, rumuńskiej i jugosłowiańskiej. 

    
w 
      

LONDYN. (A.T.E.). 

zawodowych. 

faszystowskiego w Anglji, 
stąpień w górnictwie i chcą strajkują 

done zamysły faszystów angielskich 

  PARYŻ. (A.T.E.). Po dyskusji 

zwyczajną sesję. 

Górnicy proszą © odpowiednią propagandę opinii 

Niepokoje wśród robotników angielskich, 
istniały tak długo, jak długo będą istnieć związki faszystowskie. 

ką „Polskie Radjo* umowę w spra- l a 
wie budowy i eksploatacji urządzeń , 

Socjaliści francuscy żądają nadzwyczaj- 
nej sesji parlamentu. 

socjalistycznych podpisało wniosek, ż 

|Górnicy angielscy przeciw faszyzmowi. 
„United Presse” ogłasza dwa listy, które związek , zawodowy górników wystosował do Labour Party i do kongresu związków 

cych zmusić siłą do pracy. 
publicznej, aby po- 

będą 

unieszkodliwić. 
zdaniem górników, 

nad sytuacją w Marokku 40 posłów 
adejący zwołania parlamentu na nad- 

Wniosek ten przesłano do przewodniczącego parlamentu. 
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Latem roku przyszłego 
Z Oslo donoszą: „Aften Post” 

' 

| Koszt tej 

tego zapewne jeszcze kilku innych. 

wyprawie. 
FAmundsenowi chodzi 

dzy Spitzbergiem a Alaska, 
między Alaską a biegunem. 

_guna północnego. 

iki на ала жжа аннн 

  

Nowa wyprawa Amundsena. 
wyruszą nowe samoloty. 
dowiaduje się, że Amundsen zamierza w lecie roku przyszłego podjąć nowy lot do bieguna północnego. 

ekspedycji będzie wynosił 150.000 dolarów. Członkami ekspe- dycji będą prawdopodobnie wszyscy członkowie pierwszej wyprawy, a oprócz 

Jeszcze w roku bieżącym ma być rozpoczęta budowa nowych samo- lotów większych od tych, którymi Araundsen posługiwał się w tegorocznej 

głównie o przelecenie nad przestrzenią pomię- | 
jako też zbadanie mało znanej przestrzeni po- chwili gości w Rabce ponad 9.000 

Jeden z dwóch samolotów tegorocznej wyprawy Amundsena nabył pewien kapitan angielski, który zamierza na nim podjąć wyprawę do bie- 
—-— = A 
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kiiwy zarobek 
Chodzą po Wilnie taki gadki: 
Pewnego dnia wpada do jednego 

z banków wileńskich po godzinach 
urzędowania zdyszany obywatel ziem- 
ski, p. X., i, zwracając się do kasjera, 
molestuje: 

— Kochanieńkil... po znajomościl.. 
spóźniłem siel.. przyjm, złociutki, ty- 
siąc złotóweczekl... 

Ha, trudno. Po znajomości. Ale 
kasa już zamknięta. Chyba prywatnie... 
Jutro pokwitowanie... 

— Kochanieńki! zrób to po starej 
zaajomości... Dziś w nocy muszę je- 
chać... Nie mam czasu czekać do 
jutra... Pokwitowanie pocztą... 

Zrobione. 
— Złociusieńkil Skończyłeś już 

swoją pracę?.. Pluńl.. Chodź na je- 
dnegol Zjemy skromny obiadek, po- 
gadamy... 

Zrobione. 
Obiadek, obficie zakrapiany, 

ciągnął się do tej, pory, że już 
ргге- 
nale- 

uczyniono. 
Po pożegnaniu się z przyjacielem 

— ziemianinem kasjer banku uczuł 
potrzebę podwojenia Spoczywającego 
u niego w pugilaresie tysiąca marek. 
W tym celu udał się do jakiegoś 
klubu miłośników gry w loto, gdzie 
z zamiłowaniem również uprawiano 
grę w „makao” i „chemin de fóre"”... 

Tysiąc złotych ziemiańskich prze- 
Fłynęło do kieszeni szczęśliwszych 
od kasjera graczy... 

Przebudzenie nazajutrz było nader 
niewesole. Katzen-jammer podwójny, 
bo z powodu nadmiaru wypitych 
trunków i pokaźnej przegranej, szar- 
pał wnętrze niby wściekły tygrys. Z 
uczuciem okropnej depresji moralnej 
poszedł kasjer do pracy. 

Lecz trzeba myśleć o wybrnięciu 
z sytuacji. Przegrana wynosiła z górą 
dwurmiesięczną pensję nieszczęśliwca. 
Gdyby nawet udało mu się pokryć 

| przegraną sumę, zaciążyłoby to zna- 
,<znie na jego budżecie, i bez tego 
już dźwigejącym dług zaciągnięty tu 
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jżało przystąpić do kolacji. Tak też i owdzie. A pozatem — jaki „bla: 
„ maž" wobec ufającego mu ziemiani- 
| nal Nie było innej wj — ode 
grać sięl Wiedząc jedna 

„czenia, że mała suma pieniędzy da- 
|je małe szanse na wygranę, kasjer 
„pożyczył” z kasy pięć tysięcy złotych. 

Rezultat był ten, co i dnia po- 
przedniego. 

Nazajutrz niedobór w kasie ban- 
ku był już o... 15 tysięcy większy... 

Nastąpiły rozmyślania: co czynić 
dalej? A może jeszcze?.. Ale niel Na 
dalszą defraudację nie starczyło od- 
wagi. Przeto niefortunny gracz udał 
się do... pewnego pokątnego doradcy. 

Pan „adwokat” wysłuchał szczerej 
spowiedzi, poskrobał się w łysinę i 
rzekł: 

— Sprawa kiepska... Ale może 
się da coś zrobić... Niech pan jutro 
weźmie z kasy jeszcze trzydzieści ty- 
sięcy... Pomyślimy... 

Przed kasjerem zajašniai nikły 
promyk nadziei: a może się znajdzie 
jakie wyjście? Jak beznadziejnie cho- 
ry bezapelacyjnie spełnia wszystkie 
zarządzenia lekarza, tak też on za” 

  

dziękując za - 

z doświad: į 

Przegląd prasy. 
W „Kurjerze Polskim" feljetonista 

Widz omawia zjawisko obecnej epi- | 
demji samobójstw. Statystyka tych | 
wypadków coraz bardziej wzrasta, a 
motywy rozpaczliwego kroku są wiel- 
ce różnorodne, 

„Ostetnimi wszakże czasy najobficiej 
bogaci się rubryka samobójstw, роре!- { 
nianych przez ludzi, którym nie po- 
wiodło się w przemysłowych i handlo 
wych interesach. Dużo rozlega się 
strzałów w gabinetach bankierów, fa- 
brykantów, + upców. Strzały te towarzy- 
szą nieodłącznie gospodarczemu prze- 
sileniu. Statystyka samobójstw w Niem 
czech w tych właśnie sferach wykazy 

+ wała niedawno kilkadzies ąt ofiar co 
miesiąc. U nas ktoś nazwał Łódź mia 
stem samobójców, tam bowiem wielu 
bankrutów skróciło sobie żącie. Ale I 
w Warszawie od czasu do czasu ktoś 
w ten sposób likwiduje swoje ostatnie 
nadzieje. 
Trzeba zważyć, że ludziom tym nie 

groziła jakaś otchłań przerażającej nę- 
dzy | okrutnej poniewiecki. Prze. ażnie 
groziło im tylko gwałtowne | znaczne 
obniżenie skali życia i użycia. Przyzwy- 

> czalli się do przywilejów, jakie Im da- 
wały płeniądze, zdobyte w gonitwie za 

į złotem. Żądzą złota opanowani całko 
i wlcie, z pieniędzy czynili już nie śro- 

dek życia, ale cel. Więc tracąc je gwał 
townie, zarazem ten swój cel tracili. 

Tak żyją i tak umierają bogaci nę- 
dzarze, którzy niedobrze odpowiadają 
sobie na pytanie, co to jest życie, aco | 
pieniądz”, 

Jakże daleko stoją ci słusznie tu 
nazwani nędzarze, nie mający w Ży- | 
ciu żadnego celu, od jednostek, la: 
kcewzžących niebezpieczeństwa dla 
postepu ludzkości. ! 

O dwu takich šmialkach pięknie 
pisze Henryk Bezmaski w „Roboćni- 
ku". Są to Francuzi, pp. Frrachart 
kzpitan i Carol inżynier. Dokonali 
oni w ciągu trzech dni olbrzymiej 
podróży powietrznej. Wyjechali z 
Paryża, zahaczyli o Belgrad, zatrzy- 

| mali się w Konstantynopolu, Buka-_ 
reszcie, Moskwie, Warszawie, Kopen- 
hadze i wrócili do Paryża. j 

Byli w powietrzu nad ziemią w 
ciągu 39 godzin. Dłuqość linji po- 
wietrznej wyniosła 7450 kilometrów. 
Podróż trwała 63 godziny. Według 
zgóry sporządzonej marszruty — spó- 
źnili się o 4 minuty. Н 

„Czy w tych warunkach czas i prze- , 
strzeń istnieją jeszcze. Dziś lotnik fran- 
cuski „zjada* powietrze z szybkością 

  
  

  

W listach tych górnicy zwracają uwagę na niebezpieczeństwo ruchu | 
gdyż faszyści przygotowują się do zbrojnych wy- " 2 całej Polski. 

, Koncesja t-wa „Polskie Radjo”. 
W dniu 18 sierpnia p. minister 

„przemysłu i handlu podpisał ze spół- 

radjofonicznych. į 
W sklad spėlki „Polskie Rede 

wchodzą pp. Tadeusz Sułowski, Leo- 
pold Skulski, gen. Józef Lipowski, | 
Piotr Drzewiecki, Alfons Kiihn, Anto- 
ni Ponikowski, Jan Zagleniczny i wie- 
le innych osób ze świata techniczego 
i przemysłowego. 

' _ Spółka „Polskie Radjo” zobowią- | 
„zała się zorganizować dwa towarzy- 
„stwa akcyjne: jedno, w którem rząd | 
;zastrzegł sebie udział w wysokości 
„40 proc. i którego zadaniem będzie 
(budowa i eksploatacja urządzeń ra: | 
| diofonicznych, drugie — którego za- | 
j daniem będzie uruchomienie fabryki ; 
j sprzętu radjotechnicznego oraz sprzę- 
„tu telegraficznego i telefonicznego. 

| Rozwój naszych zdrojowisk 
} I uzdrowisk. 

Rabka (woj. Krakowskie). Do tej 

(kuracjuszów, w tem połowę dzieci. 
W Rabce istnieje 10 Kolonji dobro- 
czynnych dla dzieci: w tem 4 х Кга 
kowa, 1 z Warszawy, 2 z Łodzi, 1 

stosował się do wskazówek doradcy. 
į , Nazajutrz z 30-ma tysiącami sta- 
j wił się w kancelarji „kapłana Temidy”. 

Tsn wziął przyniesione pieniądze 
i rzekł: 

— Zaczekaj pan. } 
I udał się taksisem do banku. ! 
Tam zaś dostrzeżono nieobecność ' 

kasjera i zauważono już brak w ka- | 
sie pokaźnej kwoty. Wszczął się alarm. ' 
Łączono się telefonem z akcjonarju- | 
szami. Przed drzwiami banku furcza- | 

ły taksisy. Przybywali zatrwożeni ak- i 
cjonarjusze. 

W takiej chwili jechał przed pod- į 
woje banku pan „mecenas”. ' 

— Dyrektor nie przyjmuje. i 
— Muszę widzieć się koniecznie. | 

į — Zajęty. Posiedzenie. ! 
| — Właśnie w tej sprawie, którą | 

  
jest zajęty, 

| . Zameldowano. 
|  — Czem mogę służyć? 
° — — Pański kasjer  zdefraudował 
pięćdziesiąt tysięcy ałotych. Na. 
tomiast rodzina defraudanta, pragnąc 
uniknąć skandalu, zgromadziła swe 
oszczędności, dopożyczyła, ile mogła, 

190 kilometrów ne godzinę, za rok 
szybkość ta wzrośnie do 250 kilome 
trów. Podróż z Warszawy do Paryżć: 
na co dziś trzeba poświęcić dwie noce 
i dzień cały, — będzie trwała kilka 
godzin. 

Wielki filozof Kant dowodził kiedyś 
że czas | przestrzeń to tylko „stosun 
ki“. Jakże pięknie stwierdzają postęp) techniki nowoczesnej — prawdę tego 
największego umysłu filozoficznego 
dziejów nowożytnych. Niema przestrze” ni, niema czasu, jeżeli jedną i drugl można sprowadzić do cyfr tak małych 
że zbliżają się do zera*. 
W związku z ostatnim komuni* 

katem gabinetu ministerstwa spraw 
wojskowych, „Kurjer Poranny“ oma- | 
wia stosunek owego gabinetu do 
Pierwszego Marszałka Polski. Z rze- 
czowego komunikatu dowiadujemy 
się, że p. minister zrzuca z siebie 

| odpowiedziałność za obrażejący spo- 
sób traktowania marsz. Piłsudskiego. 

„Dowiadujemy się nawet, że „wy- tknął” to swojej adjutanturze, to zna- Czy, że sim uznał, iż jego organy ze- 
chowywaly się wobec Pierwszego Mar- szałka Polski niewłaściwie wbrew in- tencjom ministra. Jeżeli stę to zdarzy- ło raz w gabinecie ministra spraw wojskowych, mogło się zdarzyć | raz drugi. Nile można zatem ręczyć, czy Po pewnym czasie p. minister spraw wojskowych znowu nie „wyiknie“ swe- 
mu gabinetowi, iż uczynił niewłaściwie, rozsyłając do prasy wczorśjszy komu- nikat | czy nie poleci właśnie swemu gabinetowi zakomunikować o tem 
prasie”. 

Ostatecznie „Kurjer poranny" przy- 
chodzi do następujących wniosków: 

„Wszystko to razem wskazuje tylko na CAE, przepaść pomiędzy cało- kształtem wyobrażeń bardzo zassdni- czych nietylko o ustroju armji ale i o 
podstawach ustosunkowaniś się do za- 
dań życiowych i państwowych—wycbra- żeń obecnego ministra spraw wojskow, i Pierwszego Marszałka Polski. Przez 
przepaść tą nie da się przerzucić żaden 
most—nie może nim być już w każdym 
razie dopełnienie suchej formalności w 
zawiadomieniu Marszałka o manewrach. 
zcałą świadomością. że Merszałek poza 
armją stojący udziału w nich brać nie 
miał możności. Rząd | Sejm muszą sie 
liczyć z faktem, że podobny konfl kt 
pomiędzy ministrem spraw wojsk. a tem 
wszystkiem, czego w Polsce i w jej ar- 
mji symbolem jest Marszałek Piłsudski, 
jest z państwowego punktu widzenia 
rzeczą groźną. Zmiana na urzędzie mi- nistra spraw wojsk. jest nietylko dja do- 
bra armji,ala i dla dobre państwa „pil- 
na | nieamiernie potrzebna”. 

  

  

Z kraju i zagranicy. i. 
górnośląska; 1 cieszyńska, 1 pilzneń- 
ska i 1 ególno-żydowska. Niektóre z 
kolonji mają własne budynki a wszy» 
stkie własne łazienki. Obecnie w Rab- 
ce czynne są 76 pensjonatów i wil- 
li dobrze utrzymanych. Koras 
w roku bieżącym elektrownię zakła- 
dową, obecnie przeprowadzone są 
keble elektryczne na „Słone”. 

Ceny w pensjonatach uregulowa- 
ne. We wrześnlu r. b. ma być ot- 
warta w Rabce szkoła średnia typu 
humanistycznego z internatem dla 
chłopców, oraz średni zakład wycho- 
wawczy dla dziewcząt, prowadzony 
przez Siostry Nazaretanki. 

Truskawiec (woj. Lwowskie), Ba- 
wił w obecnym sezonie dyrektor wo- 
jewodzkiego urzędu zdrowia we Lwo- 
wie pr. dr. Mikołajski, który stwier- 
dził, że Truskawiec po odbudowie 
został doprowadzony do lepszego 
stanu, niż przed wojną. 

Worochta (woj. Stanisławowskie- 
Beskidy wschodnie), W roku bieżą- 
cym w budowie około 50 willi. W 
uzdrowisku są czynne: Sanatorjum 
Stanisławowskie Kasy Chorych, na 
100 kuracjuszów, Sanatorjum Księży 
Łacińskich na 35, Kolonja wskacyjna 
Stanisławowskiej Dyrekcji Kolei na 
100 osób. Obóz letniskowy przyspo- 
sobienia wojskowego na 120 osób. 

Worochta położona jest w rozleg- 
łej kotlinie, otoczona zewsząd lasami 

i uzyskaną w ten sposób sumę 25000 
złotych proponuje panom jako kom- 
pensatę, żądając wzamian pisemnego 
zaświadczenia, iż panowie nie roszczą 
żadnych pretensji do ich krewniaka. 
W przeciwnym bowiem razie jego 
spotka sąd i zasłużona kare, panowie 
zaś nie uzyskają z tego nic. 

Znów w gabinecie dyrektora roz. 
poczęła się narada. Radzono i ura- 
dzono, iż „lepszy rydz, niźli nic”. 
Zgodzono się na propozycję. 

Po powrocie do swej T keliui 
„fdwokat” rzekł klijentowi: 

— Sprawa załatwiona pomyślnie. 
Z trzydziestu tysięcy, które pan mi 
doręczył, dwadzieścia pięć otrzymał 
bank na zaspokojenie swych preten- 
sji, a z pozostałych pięciu ja sobie 
wypłacam dwa i pół jako honorarjum, 
= proszę oto reszta: dwa i pół, któ- 
re pozostają panu na życie, nim pan 
znajdzie sobie nową posadę. Dowi- 
dzenia. 

Takie chodzą w Wilnie gadki... 

(o) 
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szpilkowemi. Grunt suchy, bez ku- 
rzu i błota, Klimat stały, bardzo do- 
datni. Cena pokoju Zł. 75.—Obiady 
od 1.50 do 2 zł. 

į Z zagranicy. 
Demonstracja antysjonistyczna 

w Wiedniu. 

Dzienniki donoszą, iż liczba aresz- 
pace przez policję w czasie de- 
monstracji przeciw  sjonistycznych 

wynosi 132 osoby. Część aresztowa- 
nych zasądzono na 8—14 dni aresz- 
tu policyjnego. Pewna liczba areszto- 
wanych stanie przed sądem karnym. 
19 demonstrantów zostało ranionych, 
z policji zaś 21 osob. Prasa liberalna 
ubolewa, iż demonstracje antysjoni- 
styczne podkopią reputację Wiednia 
zagranicą. Prasa prawicowa atakuje 

policję za bezwzględne postępowanie 
z demonstrantami i żąda ustąpienia 
prezydenta Raumecka. 

Korespondent „Wilhelm” podaje, 
iż demonstranci usiłowali w pobliżu 
teatru miejskiego wznieść barykady 
z ławek i że strzelali z rewolwerów 
do samochadów. W licznych kawiar- 
niach pobito szyby. 

Na 18 b. m. zapowiedzieli naro-: 
dowcy niemieccy ponowne demon" j 
stracje. Policja poczyniła rozległe 
przygotowani». Budynek domu kon- 
certowego, gdzie miał się odbyć 
kongres dokładnie przeszukano w 
obawie przed bombami. Kierownictwo 
kongresu oświadczyło w dziennikach, 

iż prograrn kongresu nie bądzie zre- 
dukowany. Obredy potrwają do 28 
b. m. Na kongres przybyło 300 de- . 

legatów i kilka tysięcy gości. 
— 

L god Turmoniu do Giewnii 

  

  

  

  

List z drogi. ! 
Alarmujące wiešci pewnych pism, 

o pobycie obecnego sezonu w Zako- 
panem tylko trzech letników, z któ- . 
rych okazali się: pierwszy żydem z 
Msłopolski handlującym starzyzną,dru - 
gi literatem z  Kongresówki i trzeci 
ormiaszką z Wilna bez bliżej określo- 
nego zawodu, poruszyły do głębi u- 
mysły miłośników Tatr, do których 
częścłowo i ja należę. 

Będąc z zasady niedowierkiem, ja: . 
ko ten biblijny Tomasz, postawiłem 
nie wierzyć w jakieś tam niebywałe 
próżnie powietrzne, pod bokiem Gie- 
wontu powstałe wskutek szalonych 
tarć piórami  dziennikarskiemi, do- 
póki sam naocznie tego nadnstural- 
nego stanu nie zbadam. 

Wyjazd swój pod Giewont, w ce- 
lach doświadczalnych, uplanowałem 
w wielkiej tajemnicy, gdyż z wrodzo- 
nej mi skromności nie chciałem mu 
nadawać rozgłosu wyprawy Amund- 
sena do bieguna. 

Wyjechałem „incognito*. 
Do Warszawy dotarłem bez wszel- 

kich przeszkód i wzruszeń. 
Tu dopiero, widząc osie wago-. 

nów pociągu pośpiesznego Warsza- 
wa — Zakopane zginające się pod 
ciężarem łaknących górskiego po- 
wietrza kuracjuszy, zmierzyłem, iż 
dziennikarze zdolni są  wylęgiwać 
„kaczki* rodzimej nazwy. 

Zapaleni turyści, zażarci fatyganci 
i galopantki do tańca na wysokości 
siedemset pięćdziesięciu metrów po- 
nad poziomem morze, specjalnego 
gatunku „czmiele” rabusie miodu z 
cudzych uli, bez względu na rodzaj 
i rasę złożą się po wagonach nie 
gardząc nawet miejscami w kuryta-' 
rzach byle prędzej stanąć u celu po- 
dróży. ! 

Godzina osiemnastaž minutami,. 
Ruszamy. \ 

Przy brzasku dziennym, począw: 
szy od Kalwarji, film przyrody prze-. 
suwany początkowo z szybkością 
dziesięciu kilometrów na godzinę, po 
obu stronach pociągu, ukazuje w ca- 
łej pełni piękność naszych gór. | 

Kalwaryjski klasztėr Bernardynėw, 
tonie wśród zieleni drzew, obsuwa- 
jąc stę w koło pociągu, a może po: 
ciąg okrąża górę klasztoru. 

Na zielono — modrym tle łąk i 
lasów uwydatniają się tłumy naboż-! 
nych wieśniaków, spieszących na u-| 
roczystości Matki Boskiej Zielnej 
do cudownego miejsca. Szczególną 
uwagę widza przykuwa swym wy: 
glądem armja rycerzy dziadowskiego 
przemysłu. 

Są wśród niej, widomi od urodze: | 
nia a ślepi na czas wykonywania 
swego zawodu przy stacjach męki 
Pańskiej, bywają i biedacy z obu rę« 
kami jednakże opustym rękawie mar- 
two zwisającym ku ziermi, nie brak 
i wspierających się z trudem na dre- 
wnianych kulach podczas odgrywania 
sztuki „nędzy i rozpaczy”, którzy po 
jej skończeniu biegiem  Nurmiego 
przenoszą swój korpus w inne groszo- 
dajne okolice. 

W drugiej serji uciekającego już 
z chyżością czterdzieści pięciu kilo: 
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dominującą swą podstawę na całej 
linji od Suchej do Raby wyżnej, 
otoczonej wieńcem mniejszych jej ko- 
leżanek, przystrojonych od stóp do 
szczytu w wolno zielone szaty, gdzie” 
niegdzie porwane ręką ludzką. 

Następuje trzecia serja Żywego 
filmu. 

Wpadzmy w dolinę Nowotarską. 
Hen zdaleka widnieją skaliste pas- 
ma górskie, jak gdyby przybito de- 
koracje przyrody do sklepienia nie- 
bieskiego. į 

Dumne i wyniosłe szczyty górskie 
miejscami u swych wierzchołków o- 
tulone białym szalem wiecznego | 
śniegu, nieokreśloną siłą ciągną wi- / 
dza ku sobie, potęgując jego wy- | 
obražnię, tak że lotem błyskawicy ' 
pragnie stopę swą jako zwycięzca 
postawić ma grzbiecie najwyższego , 
szczytu. | ! 

Ūczucie ogarniające každego Ро- ! 
laka, pierwszy raz oglądającego z da- 
la naturalne bogactwo widoków Pol- 
skich Tatr, porównać można tylko z 
uczuciem muzułmanina, gdy po dłu- 
giej wędrówce przez piaszczyste pus- 
tynie, zajaśnieją mu znagła przed 
oczyma wieżyce minaretów „świętej 
Mekki”. : 

Patrząc na ten przepiękny zaką- 
tek polskiej ziemi, o którym w dzie- 

  
jcięcym wieku każdy z nas marzył, 
"gdy mu snuto baśń o spiących i 
'zakutych w tych skałach rycerzach, 
' chętnie zamienię wykwintne pokoje 
i hoteli zagranicznych „Badów” nawet 
|na skromne pomieszczenie w chatce 
góralskiej pod Giewontem, chociażby 
ją zwano „kozią stajenką”. 

| Pauza jednodniowa, po której na- 
stąpi wyświetlenie filmu pod tytułem 

„Zakopane“. 
Bolesław Korwin-Bacb. 

    

    

Do dziada Ignaca, 
kuśtykającego rymami w „Dzien. Wil.” 

Widno, że ci zębiska „krześciańskie” wy- 
padły, 

bo chcesz gryźć, A nie możesz, Kuśtyku 
zajadły. 

Fle o swym dowcipie masz trafne pojęcie. 

Zgadłeś: ja listy twoje istotnie mam w pięcie 

I anim obrażony, ani nawet zły... 
Mocno kąsam?.. Ha, trudno, nie z wosku 

mam kły. 

Benedycbt (?) 

Lytie gospodarcze. 
Sytuacja gospodarcza w oświet 

ieniu prasy. 

  

  

Obecna sytuacja gospodarcza w 
związku z chwilowem załamaniem 

się złotego wywołała rozliczne ko- 
menterze w prasie. 

Wypowiada się w tej sprawie kra- 
kowski „Naprzód”, który m. in. pisze: 

„Najsilniejsza podstawa pienią 
dza jest ufundowanie gospodar: 
cze, jest siła gospodarcza i moż: 
ność jej rozwoju. Tym czasem u 
nas równocześnie z postępującą 
od kwietnia 1924 r. stablizacją na- 
szej waluty nastąpiło przesilenie 
gospodarcze, które się też ustabli- 
zowało, ale w sensie ujemnym. 
Cierpimy teraz na chorobę wew- 
nętrzną, której najboleśniejszym 
symptomem jest deficyt w naszym 
budźecie handlowym z jednej i de- 
ficyt w naszej gospodarce we: 
wnętrznej, wyrażający się olbrzy- 
miem bezrobociem z drugiej stro- 
ny“. 

„Zagranica nie przewiązuje wagi 
do faktu, że Polska ma przeszło 
dwumijjardowy zrównoważony bud 
żet, ele miarodajny dla niej jest 
fakt, że budżet jest trzykrotnie 
wyższy, niż być powinien i że su- 
ma będących w obiegu bankno 
tów wynosi zaledwie piątą część 
sum całorocznych budżetem wy: 
datkowym objetych...“. 
Niewątpliwie zarządzenia Banku 

Polskiego, dotyczące zredukowania 
przydziału dewiz i ograniczenia kre- 
dytów rządowych, przyczyniły się do 
powstania warunków dla akcji prze- 
ciw stałości kursu. Sytuację tę skwap- 
liwie wykorzystali Niemcy, którym 
dzielnie sekundowała giełda praska. 

Nie da się również zaprzeczyć, że 
niektóre umowy handlowe są dla 
nas bardzo niekorzystne i przyczy- 
niają się do sztucznego importu. 

Wszystko to razem wzięte wywar- 
ło wpływ na powstanie dwukurso- 
wości złotego, która tkwi w biernoś- 
ci naszego bilansu handlowego. 

Godny napiętnowania jest, fakt że 
pośród tych, którzy popierali machi- 
nację wrogich nam żywiołów, znalazł 
się cały szereg banków na czele z 
„narodowym” Bankiem Spółek Zarob- 
kowych, który posiada pod tym 
względem wyrobioną już reputację 
jeszcze z okresu inflancji markowej. 

Również przemysł metalowy, ko-   metrów na godzinę z przed ócz kraj— 
obrazu, podziwiawy „Babią górę”, 

rzystający z ogromnych subsydjów 

КОВЕ В 

Doiary szaleją! 
nisztzą zbiory i dobytki ludzkie. 

Dlaczego? 
Towarzystwa Asekuracyjne 

ОР ОО pa reklamę 
uświadamiajcie naród 
za pošrednictwem 

Kurjera Wileńskiego, 
zaoszczędzicie mu zmartwień 
Koszta poniesione na reklamę wrócą 

się Wam stokrotnie. 
    

rową, podkopując w ten sposób za- 
ufanie do złotego. 

Postępowanie to jest aż nadto 
charakterystyczne dla sfer, które bar: 
dzo skore są do szafowania frazesem 
ultra patrjotycznym. 

Z całą stanowczością stwierdzić 
należy, iż obecna sytuacja gospodar- 
cza nie budzi żadnych obaw. Nie 
mniej jednak wymaga ona czujności 
ze strony rządu, sfer gospodarczych 
i całego społeczeństwa. 

Rząd wydał właśnie cały szereg 
zarządzeń, mających na celu uratowa- 
mie kraju od wstrząsów walutowych. 
Zarządzenia te nlewątpliwie przyczy- 
nią się do zrównoważenia naszego 
bilansu handlowego. Najważniejsze z 
nich są: podwyżka stawek celnych 
na towary zbędne lub wytwarzane 
w krajach (Warszawa nprz. sprowa- 
dzała kwiatów z zagranicy za dwa i 
pół miljona złotych roczniel), regla- 
mentacja przywozu towarów zakaza- 
nych do importu z Niemiec, zniżki 
taryfowe dla eksporterów zwiększa- 
jących wywóz. 

Już w sierpniu eksport węgla za- 
granicą będzie wynosił o sto tysięcy 
ton więcej aniżeli w miesiącu po- 
przednim. 

W najbliższej przyszłości zacznie 
się też eksport innych produktów. 
Obfite urodzaje otwierają nam równieź 
możność wzmnożonego eksportu pło- 
dów rolniczych. 

Horoskopy te nie powinny jednak 
być przeszkodą do wprowadzenia 
jaknajdalej idących oszczędności w 
budżecie państwowym, na co zwraca 
również uwagę poseł Zamorski w 
ostatnim numerze „Myśli Narodowej”. 

Poseł endecki pragnął by oczy- 
wiście, ażeby sanacja gospodarcza 
odbyła się kosztem mas pracujących 
drogą zmiany ustaw przemysłowo- 
robotałczych i daleko posuniętych 
oszczędności w stosunku do szkol- 
nictwa powszechnego, czemu mu się 
zresztą nietrudno dziwić. 

Nie zapomnijmy też, że w roku 
ubiegłym waluta francuska była*rów- 
nież przedmiotem ofenzywy na kil- 
ku rynkach światowych. 

Pożyczka uzyskana w Londynie i 
Nowym Jorku odrazu kres położyła 
rozpaczliwej sytuacji walutowej we 
Francji, 

Również stałość waluty w Niem- 
czech i Austrji zależnajest od tempa 
przypływu kredytu zagranicznego. 

To też analogja ta każe przyznać 
rację senatorowi  Rottenstreichowi, 
stóry słwierdza na łamach „Naszego 
Przeglądu” iż 

„zachwianie się złotego nie jest 
problemem wyłącznie polskim. Cha- 
os, któryby powstał w Polsce z po- 
wodu deruty złotego, rmoże wywo- 
łać zamieszanie nietylko w Polsce. 
To powinny zrozumieć przedewszy- 
stkiem Anglja i Ameryka. Zdrowa 
waluta w Polsce, umożliwienie 
przez napływ kapitałów rozwoju 
gospodarczego Polski, to jest gwa- 
rancja dla paktu gwarancyjnego, to 
jest drut kolczasty przeciw bolsze 
wizmowi”. 
Bardzo pesymistycznie zapatruje 

się na sytuację gospodarczą łódzki 
„Głos Polski”, który ostro atakuje 
rząd za to, że nie czyni on nic 

„aby przyjść z pomocą wyczer- 
panemu „końską kuracją” organiz 
mowi gospodarczemu. Ratuje skarb 
i walutę, ale nie myśli o utrzyma-. 
niu przy życiu ognisk pracy, które 
tego skarbu i waluty są wyłączną 
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kwintesencją nazewnątrz ogólnego 

stanu gospodarczego danego kraju, 

o ile nie może być obaloną przez 

ten czy inny manewr spekulacyjny, 
nie może również być budowana 

na bądź co bądź także przejścio: 

wych konjunkturach, jakie wytwa- 
rza naprzykied lepszy lub gorszy 
urodzaj zbóż. Pota więc, sby walu- 

ta była trwale mocną, powinny być 
zrównowa?one tego rodzaju stałe 
elementy naszego życia gospodar- 

czego, jak budżet państwowy, bi- 
lans handlowy i płatniczy i t. d. 

Budżet państwowy jest zrówno- 

ważony, nad umocnieniem i upo- 
rządkowaniem innych dziedzin рга- 
<cuje usilnie rząd od dłuższego cza 
su, i długotrwałe ustabilizowanie 
kursu złotego jest wynikiem właś- 
nie efektów tej pracy”. 
Uratowanie naszej niepodległości 

na polu gospodarczem staje się więc 
nakazem chwili. Droga do niej wie- 
dzie przez czynny bilans handlowy. 

Obowiązkiem społeczeństwa zsś 
jest dopomódz rządowi w jego po" 

czynaniach gospodarczych, tudzież 

popieranie wytwórczości krajowej. 
M. G—n. 

    

  

  

Z prasy białoruskiej. 

Białoruska prasa opozycyjna po 

zawieszeniu jej ostatniego organu ; 

ogranicza się wydawaniem co pewien į 

czas jednodniówek. W ostatniej 2 nich ; 

p. t. „Biełaruski Sielanin szeroko 

jest omawiana sprawa szryftu biało: 

ruskiego, 
„Dążenie rządu polskiego — 

pisze zasłużony publicysta i po” 
ważny krytyk literacki p. A. N. — 
do narzucenia gwałtem bislorusi- 
nom łacińskiego alfabetu ma za” 
dania czysto polityczne: według 
pana Stanisława (irabskiego łacini- 
ka będzie stopniem przejściowym 
do polskości, a mianowicie chodzi 
o to, by dzieci, nauczywszy się 
czytać z białoruskiego elementarzz, 
drukowanego literami łacińskiemi, 

nie potrafiły potem czytać swych 
książek białoruskich, drukowanych 

„kirylicą”, a były zmuszone posłu- 
giwać się książkami polskiemi”. 
Dalej autor, konstatując, iż posłu- 

giwanie się w literaturze narodu, 

znajdującego się w warunkach nor- 
malnycb (podkreślenie nie nasze) 
dwoma szryftami nie jest samo przez 
się strasznem, kończy swój artykuł 
temi słowy: 

„Nie byłoby szkody i dla nas, 
gdyby rząd polski był względem 
Białorusinów lojalnym i dopuścił 
do nauczania w szkole zarówno 
dwuch szryftów. Lecz, dopóki tego 
niema, dopóki wprowadzenie ła 
cińskiego alfabetu jest tylko poli 
tycznym krokiem rządu polskiego, 
który ma za zadanie zbudować 

nowy mur pomiędzy Białorusią 
Zachodnią a Wschodnią, — „łaci 
nizacja* białoruskiego druku i 
szkoły powszechnej „staje się dla 
nas ciężką krzywdą... 

Dotychczasowa polityka denacjo- 
nalizacji spotyka sprzeciw nawet na 
łamach ultra lojalnego polanofilskiego 

czasopisma „Hramadzki Hołas*, któ- 
re m. in. pisze: 

„Niestety tutaj u nas dziwnie 
krótkowzroczne partje polskie (en 
deckie — przypis. Redakcji) upor 
czywie zupełnie nie chcą dostrze- 
gać ruchu białoruskiego lub też 

zdecydowanie zwałczeją go. 

Lecz, jak nie zdławiły białoru: 
skiej idei narodowej ani areszty, 

deportacje, ani terror „czrezwycza- 

jek* bolszewickich, tak nie osiągną 
polskie partjs © kierunku ultra 

nacjonalistycznym — denacjonali 
zacji narodu w granicach Polski. 

Przymusowa obca szkoła (zamiast 

ojczystej), osadnictwo Gbcych ele- 

mentów na ziemiach cdwiecznie 
białoruskich, — nie tylko że nie 
wzmagają „polskości” na „kresach”, 

lecz nawet dają broń do ręki róż 

nych sztucznych „Właściańska-Ro- 

botniczych Hromad*... 

Jak z powyższego wynika, polity- 
ka wynarodawiania spotyka zgodny 

sprzeciw w społeczeństwie  białoru- 

skiem i w pewnych kwestiach zmu- 

sza organy wrogich sobie obozów   podporą. Walczy z zamachami gieł- 
dziarzy i spekulantów, ale zabija. 
zdrowy obrót pieniężny, hamuje 
import, ale nie czyni nic dla wzmo- 
żenia eksportu. 

W tych warunkach przemysł 
kurczy się, a robotnik coraz czar-, 

a: yn Mi na najbliższą przy- | 
szłość”. 
Że sfery rządowe poczynają sobie | 

należycie zdawać sprawy z Sytuzcji, , 
świadczy końcowy ustęp artykułu 
wstępnego, zamieszczonego w ostat- | 
nim numerze czasopisma p.t. „Han: | 
del i Przemysł”, będącego organem 
oficjalnym trzech ministrów o cha- 
rakterze gospodarczym. 

Między innemi czytamy tam: 
„..A przecie stabilizacja waluty, 

i   rządowych, przeszedł na walutę dola- będąca w rezultacie ostatecznym 

  

błałoguskich do przemawienie unisono) 
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Występy 

C. Celińskiej i T. Wołowskiego 
Dziś 

operetka Kalmana 

  

į W sobotę premjera 

Słowik hiszpański 
operetka Falla. 

o godz. 8 m. 15 w. 
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Koncerty mozyki symfonicznej w ogrodzie 
. Bernardyńskim. 

Czy to wskutek dobrej pogody, 

czy też dobiegającego końca sezonu, 

dość, że zainteresowanie się publicz- 

ności koncertami orkiestry symfo- 

nicznej zwiększyło się znacznie, Te 

warunki powinny były zachęcić orga- 

nizatorów do  jaknajstaranniejszego 

doboru programów i dyrygentów. 

Obserwujemy jednak rzeczy wręcz 

przeciwne. 

Wileńska orkiestra symfoniczna 

ma swoją piękną tradycję. Posiadała 

wielu wybitnie zdolnych dyrygentów 

jak pp. Rogowskiego, Berdiajewa, 

Ozimińskiego, Szulca, Gałkowskiego, 

Józefowicza i Šladziūskiago. Pano- 

wie cl urządzali koncerty © wyso” 

kim poziomie artystycznym, lecz 

unikali reklamy. Jest jednak dyry- 

gent, którego występy zawsze 5а ро- 

| przedzane szumną reklamą. Mam 

tu na myśli p. Salnickiego. Za przy” 
kład podsm ostatni koncert wielki. 
Zainteresowany afiszern, zapowiada: 

jącym na dzień 6 i 9 b. m. Wielki 
Koncert Muzyki Symfonicznej, po* 
szadłem posłuchać czarodziejów tonów. 
Czekał mię jednak wielki zawód. а- 
miast Bsethowana, Wagnera i in- 
nych klasyków, usłyszałem drobne 
utwory: Drygo, Rubinszteina, Czibul- 
ka, Eleqberga i znakomity utwór do" 
by ostatniej „Gdy zobaczysz ciotką 
mą” (autentyczne). Rzeczy te usly- 
szeć możnę we wszystkich knajpach 
wileńskich. Rumienić się wypada nie 
za organizatorów, którzy liczyli chyba 
na dobry smak p. Salniękiego, lecz 
za samego dyrygenta, urządzającego 
podobne szopki wzamian zapowie- 
dzianych wielkich koncertów muzyki 
symfonicznej. ° 

P. Salnicki znany był w Wilnie 
przed wojną, jako grajek weselny, 
później, dyrygent orkiestry i chórów 
w kościele katedralnym, (nawiasam 
mówiąc, nie mający żadnego pojęcia 
o muzyce kościelnej), następnie 
przedsiębiorca i dyrygent w jednej 
osobie, niedużej orkiestry mieszanej 
w Druskienikach. P. Salnicki potrafi 
dobrze grać w zespole na altówce, 
ale to jest zupełnie co innego, niż 
dyrygować, a szczególniej prowadzić 
orkiestrę symfoniczną. Do prowadze- 
mia orkiestry potrzebne jest wykształ- 
cenie muzyczne. Niestety p. Salnicki 
mie posiada nawet elementarnego 
wykształcenia muzycznego, zaś z te- 
orją i harmonją jest stale w kolizji. 
O kontrapunkcie wie tylko tyle, że 
jest coś, co się tak nazywa. W kon- 
certach, urządzanych przez p. Sal- 
nickiego, rażące Są: fatalny dobór 
repertuaru w rodzaju różnych pot 
pouri, pstrokacizna w układaniu pro- 
gramów, najgorzej zaś razi mmonoton- 
no-mierne machanie batutą, co ma 
oznaczać prowadzenie zespołu orkiest- 
rowego. 

Wilno posiada zdolnych i wykształ- 
conych muzyków w osobach pp. Resz- 
ke, Gałkowskiego, Ludwiga Rubin- 
szteina, Józefowicza, dr. Szeligow- 
skiego, dyr. Wyleżyńskiego, Węcław- 
skiego, ostatnio przybyłego Śledziń- 
skiego i innych; może więc Zarząd 
Wil. Orkiestry Symfonicznej obejść 
się bez reklamujących się dyletantów. 
Oszczędzi tem sobie kompromitacji, 
a słuchaczom zawodu, (ii) 
DEE DO DTÓDOOOPÓOOOOO 

Zabójstwo z zazdrości. 
Posterunkowy Wiktor Płatacz nie- 

dawno zapoznał się z córką droż- 
nika kolejowego w Syczkiewiczach 
(pow. Wileński) i zapałał ku niej 
miłością. 

Przystojna dziewczyna miała po- 
wodzenie śród okolicznych młodzień- 
ców i nie odpłacała wzajemnością 
policjantowi. : 

Niefortunny konkurent nieraz gro* 
ził swej ukochanej, że w przystępie 
rozpaczy gotów jest zdobyć się na 
czyn rozpaczliwy, lecz dziewczę le- 
kceważyło te zapowiedzi. i 

Przed paru dniarmi po ostrej wy- 
mianie zdań, spowodowanej zazdroś- 
cią Płatacza, ten ostatni postanowił 
krwawo się zemścić. 

Dn. 17 bież. mies. o godz. 9 ra- 
no, spotkawszy dziewczynę w odleg= 
łości pół kilometra od koszar, jeszcze 
raz zaczął czynić jej wyrzuty z po" 
wodu niewierności, a gdy dziewczy- 
na szorstko mu odpowiędziała, zło- 
żył się z karebinu i strzelił, Kula 
przeszyła serce ofiary, kładąc ją tru- 
pem na miejscu. 

Po dokonaniu zbrodniczego czynu, 
Płatacz przesłał komendatowi poste- 
runku pol. państw. w Syczkiewiczach 
kartkę z zawiadomieniem, iż zastrze- 
lił swą kochankę, 
zdradę, i udał się do lasu. 

Po parogodzinnej włóczędze po 
lasach, Płatacz gnany wyrzutami su- 
mienia i tą siłą tajemniczą, która 
zwykle sprowadza zbrodniarza na 
miejsce przestępstwa, wyszedł 
drogę, gdzie leżała ofiara jego zbrod- 
ni, i tutaj został aresztowany przez   Manewry jesienne 

Peaeewje wartę przy trupie swego 
kolegę, Siemieszkę, 

posądzając ją o, 

Da 
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; 
;\Щ\ po: o. AA wy: Teatr i muzyka. 

Teatr Polski „łącznie krajowe wyroby aikoholowe. ; 

* Również mają oni wpływać w tym: — Teatr Polski. Dzisiaj po raz ostó” 

Р samym kierunku na organizatorów tni „Niespodzianki rozwodowe”, przyjmo” 

Dzi5—Bernarda Op. ; niebezpieczną możliwość oberwa- Dziś pó raz ostatni | ianoch х którtch «ane na każdem przedstawieniu frenetycz” 

Czwartek | Jutro—Joanny Franciszki. nia po  grzbięcie, boku czy Р, | dzieł. przyjęć, w których wezmą U eni oklaskami. Jutro w piątek osła 

—— i 1 ® ' premiera w tym sezonie „Codziennie o b-tej_* 

20 Wschód słońca— g. 4 m. 28 Taino pas ka pink gb Niespodzianki Rozwodowe i Idantyczna akcja zalecona została Świetna farsa Hennequin'a | Weber'a, którą 

Sierpnia ph į , : | takžė p. starostom. w tej chwili grają z rekordow owodze 

erpn Zachód — „ g. 6 m 48 to krotochwila Bissona | Marsa. | A ' п]еп'! w esa Warszawie. Główne rolė 
mienione stosy, pominąwszy 

wszystko przechodzimy do rzeczy O 

|wiels przykrzejszych bo jeszcze trud- 

Tyle Ministerstwo. Uważamy, że 

„Jeszcze pożyteczniejszem byłoby jek 
| najdalej idące ograniczenie wogóle 

— spoczywają w rękach pp. Grabowskiej, Ku 
szlówny, Molskiej, Godlewskiego, Kijowskie* 
go, Purzyckiego, De. kowskiego, Wołłejki: 

  

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

a W. | Hufców Szkoln— Domil- zw Pok. Sy ikno Jutro — premjera | spożywania trunków alkcholowych „akwa! e A tę osa na s 

n s A 
. 16 a . nę p. Godlewski, dając jej wyjątkowo stó” 

Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- jakąś dość subtelną glinką; podczas Codziennie o 5-ej "aid A samych  uczastni "ranną wystawę. 

od 22 czerwca do 1-go w przyjęć. š — Teatr Letni. Znakomite „Manewry 
lanka 14, otwarta 
września w dnie powszednie (prócz poię. upałów glina ta wyschła i zamieniła farsa Hennequin'a i Veber'a. 

się w delikatny pył, który z przera- 
jesienne” z pp. Cellińską i Wołowskim w po: 
pisowych rolach, grane będą tylko do piąt” 

działków rano) od 10 do 1 lod 4—7. 

poniedziałki od 4—7. 

URZĘCOWA. 

— Ujednostajnienie ruchu u- 

licznego w całem państwie. Ruch 

uliczny regulowany był dotychczas 

w miastach indywidualnie, przez lo- 

kalne władze. W takim stanie rze-' 

czy powstawały zatargi między przy- , 

jezdnymi, a władzami lokalnemi. ' 

Przyjezdni, nie znając miejscowych | 

przepisów, przekraczali je nieświado 

mie, narażając się na przykre kary. 

W przyszłości ani sporów, ani 

idących za nimi kar nie będzie, po- 

nieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 

nych rozciągnęło moc obowiązującą 

przepisów O regulowaniu ruchu u- 

licznego, zastosowanych w Warsza- 

wie, na cały obszar Rzeczypospolitej. 

Zarządzenie to Min. Spr. Wewn. 

szczęgólną wagę będzie miało u nas 

w Wilnie, gdzie kaźdy chodzi i jeź- 

dzi jak chce. 
MIEJSKA. 

— Z placu Kąatedralnego. Je- 

den z najpiękniejszych placów śród- 

mieścia, położony u stóp góry Zam* 

kowej plac Katedralny, zyskuje co- 

raz to nową szpetotę. Najpierw na 

pustkowiu u wylotu ul. Ad. Mickie- 

wicza zbudowano wstrętoą budę, beź 

stylu i smaku, w której uwiła sobie 

gniazdo jakaś kawiarnia, następnie 

wzniesiono szałas, gdzie zasiadł ja- 

kis „mechanik” reparujący i odnaj: 

mujący rowery. Potem na tymże 

miejscu urządzono skład drzewa (w 

centrum miasta?!). Niedawno zbudo- 

wano zaów szałas-strzalnicę... 

Podobno kiedyś  odzywały się 

głosy z projektem zbudowania na 

tym placyku teatru. Lecz kołtunerja 

wileńska obaliła projekt: jakto? nie 

można! za blizko kościołal (sic!) i 

wzniesiono gmach teatralny w naj- 

nieodpowiedniejszym miejscu — na 

Pohulance. Dziś zato mamy tu budę 

z napojami  chłodzącemi, szałas- 

strzelnicę i skład drzewa. 

Że mie reagują na to ojczymowie 
miasta—nas to nie dziwi, ale wszak 

posiadamy T-wo miłośników Wilna. 

Woleiibyšmy, aby ono  milowalo 

Wilno mniej platonicznie. (e). 
— I tak źle i tak niedobrze. 

Już to dała się porządnie we znaki 

mieszkańcom Wilsa naprawa bruków 
miejskich! 

Pominąwszy = niebezpieczeūstwo 

połamania rąk i nóg na stosach ka- 

żającą dokładnością wdziera się we 

wszystkie zakamarki ubrania, 

uszów, nosa, płuc, w pory skóry 

przechodniów, a dalej do mieszkań 

w domach przy ulicy etc. O skut 

kach takiej „inhalacji” kurzowej nie 

ileż to zarazków wraz 

z pyłem ulicznym dostanie się do 
trzeba pisać, 

naszych płuc. 
I pikt się O 

żadne  „władze” (sa takie 
dobno w Wilnie). Czasem 

na stu „dozorców” jeden wyjdzie 

na środek ulicy i „chlupnie” pół 

wiadra i na tem koniec. 
łej ulicy przewalają się w dal 

szym ciągu tumany kurzu. 

Tymczasem Opatrzność się zmi 

łowała i lunął deszcz. Lotny pyłek 

momentalnie zamienił 
rzadkie i kleiste zaśtaksówki i auto- 

busy mknąc szybciej nieco niemiło” 

siernie ochlapują nieszczęśliwych 

a tak skutecznie przez magistrat prze- 

sladowanych przechodniów. 

1 tak źle i tak niedobrze, sądzę 

jednak, że najgorzej wyszedłby na 

term magistrat wileński, gdyby speł 

niła się choć jedna z klątw miljona 

jakie spadły i spadną jeszcze na 

jego nieudolny zarząd z ust jego 

obywateli. 

— Zagrożone boisko. Po dwu: 

letniej pracy staraniem 6 pp. Liegjo- 
Antokolskich 

naprzeciw więzienia wojskowego zo- 
nów na stokach gór 

stało usypane boisko, które pod 

względem urządzenia technicznego 

i wspaniałego widoku, roztaczającego 

się stamtąd, 

sobie w Wilnie. Ze strony połud- 

niowo-zachodniej stoki nasypu Z0- 

stały zabezpieczone zasadzonemi na 

nich krzewami, przeciwległa zaś 
strona Świeci gołym piaskiem, na 

którym każda ulewa, a nawet zwy- 

kły deszcz żłabi wądoły, wymagają 

ce ciągłej naprawy. 
O ile przed zimą stoki sztucznego 

wzgórza nie zostaną zabezpieczone 

darnią (na sadzenie krzewów już za- 
późno), wiosenne roztopy spowodują 

wielkie spustoszenia | dużo trzeba 

będzie stracić sił, nim znów dopro- 

wadzi się bolsko do należytego 
stanu. 

Należałoby zawczasu pomyśleć o 

zapobieżeniu zbędnym wysiłkom. (o) 

— Ulgi autobusowe dla policji. 
Na ostatniej konferencji, która się 

odbyła w Urzędzie Delegata Rządu 

wszyscy przedsiębiorcy autobusów 

do 

to nie zatroszczy 
ро- 

tylko 

A po ca- 

się w błoto 

nie posiada równego 

# 

' 

1 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

 PRAERAZETBORISSERORIE LAS LNRS SIA AT MAID BE ZAKA WTA 

m. Wilna wydał następujący rozkaz: 

„Zaznaczam, że tylko ci funkcjonar- 

jusze mogą jeździć bezpłatnie ato- 

busami, którzy pełnią służbe, mają 

założoną podpinkę pod brodą, lub 

też używani są w nadzwyczajnych 
wypadkach, jako goniący, kurjerzy, 

do przewiezienia pilnej korespeden- 
dencji i w razie pościgu. W każdym 

wypadku przejazdu służbowego obo: 

wiązani są niżsi funkcjonarlusze na 

żądanie kontrolerów przedstawiać 

dowód pobytu w służbie, (np. książ 

kę służbową lub inne zlecenia). (I). 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Obława na wilki. Zerząd 

Ofic. Klubu Strzeleckiego sekcja 

Wilno zawiadamia członków, że w 

niedzielę 23 bm. odędzie się na te 

renie obozu Pohulanka i najbliższe; 

okolicy, obława na wilki. 

Wyjazd z Wilnz do stacii Pohu 

lanka w sobotę o godz. 15 m. 30, 

lub o godz. 19. 

Na stacji oczekiwać będzie gajowy 

Markiewicz, który gości przawiezie 

na miejsce zbiórki, . 

# РОЫСИ. 
— Schwytanie „ptaszków*. W 

dniu 18 b. m. władze policyjne m. 

Wilna przytrzymały następujące osc- 

by, Lewin Fajgę, oskarżoną o kra 

dzież, Szyję Cukierkorna, oskarżone- 

go o włoczęgostwo, Rebekę Keller, 

I oskarżoną o ukrywanie zbiegłych 

„więźniów, Mieleszko Jana, poszuki- 

wanego przez władze sądowe, Do'- 

niłło Józefa, Pukina Mikołaja i Naj- 

mowicza Bolesława, oskarżonych o 

kradzież. (I). 

RÓŻNE. 

— Min. Spraw Wewn. propa- 
guje ograniczenie konsumcji za 
ran. wyrobów alkoholowych. 
edną z poważnych pozycji importo- 

wych naszego ujemnego bilansu 
Pd są zagraniczne wyroby 

alkoholowe. Na import ich wpłynąć 

może w wysokim stopniu ogranicze- 
nie ich konsumcji. 

Min. Spraw Wewn. chcąc w tym 

duchu oddziałać na społeczeńste o 

rozesłało pismo do wszystkich p. wo- 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Pociąg przyczyną pożaru 
Na 421 klm. w pobliżu stacji Nowo- 

Wilejka spłonęła stajnła przy koszar- 

ce kolejowej, należącej do pracow: 

nika kolejowego Bujki. Strat narazie 

nieobliczonc. Pożar zaś powstał cd 

iskier z lokomotywy. (1). ‚ 

— Jabłka kradnie I jeszcze bag- 
netem grozi. Dn. 18 b. m. Antonowicz 
Siergiej (Dolna 12) zameldował policji, że 
ubiegłej nocy 0 godzinie drugiej ujął w 
ogrodzie na kradzieży jabłek Wiśniewskie- 
go Franciszka, zam. w sąsiedztwie, który 

chciał go przebić bagnetem, został jednak 
rozbrojony przez Fntonowiczś, poczem 
zbiegł. (I) 

— \ cćlągu dnia. Dn. 19 b. m. o 
godz. 21 m. 50 Giembołowski Stanisław 
(Słowackiego 10 m. 2) zameldował policji, 
że dn. 18 b. m. w 'godzinach między 9, a 
18 w czasie jego nieobecności w mieszka- 
niu nieznani sprawcy dokonali kradzieży 
garderoby, bielizny I różnych naczyń do- 
mowych na sumę 1500 zł. 

— „Wystrzegać się złodziel* — 
nie pomaga. Dn. 18 b. m. w godzinach 
popołudniowych Hipliė Josel (Ostrobram- 
ska 16), zameldował policji, że na przy- 
stanku autobusowym przy ul. Adama Mic- 
kiewicza, nieznany sprawca skradł mu port- 
fel zawierający 20 zł. gotówką. i 

— Dn. 17 b. m. o godzinie nieustalo 
nej skradziono z mieszkania Eljaszewicza 

Zdzisława (Słowiańska 12), złote kolczyki 
wartości 100 zł. W dokonaniu kradzieży 
poszkodowany podejrzewa służącą Flek- 
sandrę Arandajuchnę, którą policja przy 
trzymała. 

— Nagły zgon. Dn. 18 b. m. o go- 
dzinie 14 zmarł nagle z niewiadomych 

przyczyn Poczobut, właściciel domu nr. 14, 

przy ul. Beliny. 
— Przejechanie. Dn. 18 b. m. o 

godz. 17 ej na szlaku Wilno-Nowo=Wilejka 

najechało auto kolejowe na przejeździe na 
jadącego furmanką Jarosza Antoniego, 
zam. we wsi KozinysPanieńskie, gm. Ru- 
dziskiej, pow. Wileńsko-Trockiego, który 
został dotkliwie poturbowany. Poszkodo- 
wanego przewieziono do szpitala kolejo- 
wego. 

Na prowincji. 

— Nagły zgon. Stróż folwarku „Ku- : 
lesza*, gm. gródeckiej pow. Wilejskiego, 
nazwiskiem Tymosiewicz Benedykt, lat 65, 
zmarł nagle. 

— Skutki braku opieki nad dziec- 
kiem. W zaścianku Miłaszówka, gm. Wich- 
nieńskiej, pow. Wil.-Trockiego utonął w sa- 
dzawce Bolesław Wierzbowicz, lat 3, pozo- 
stawiony bez żadnej opieki nad wodą. 

— Epldemja koniokradzka. Niez- 
nani sprawcy skradli z pastwiska 2 konie, 
wart, 370 zł. u Biekana Michała, zam. we wsi 
Nowiki, gm. twereckiej, pow. święciańskiego. 

— Z maj. Zmołowo, gm. michałowskiej, 

pow. święciańsk. nieznani sprawcy skradli | 
konia, wart. 300 zł., jak oblicza poszkodo- | 
wany Olszewski Bolesław. Г 

— Zabójstwo czy samobójstwo? | 
D. 17 bm. został odnaleziony w lesie nale- ; 
żącym do wsi Wojnikiszki, gm. żodziskiej | 

i 

"operetki Falla „Słowik Hiszpański”, która 
ku włącznie. W sobotę premjera znakomitej | 

uchodzi za symptom przewrotu w dziejach 
lekkiej muzyki. Jest to prawie opera—ze 
względu na muzykę, a prawie komedja pod 
względem lbretta. „Słowikiem” będzie pri- 
madonna C. Celińska, żywioł wesołości re= 
prezentować będzie T. Wołowski, obok nich 
wystąpią najlepsze siły teatru w osebach 
pp. Kosińskiej, Muszyńskiej, Marjańskiego, 
Piwińskiego, Brusikiewicza | innych. 

— Dowidzenia urządzane przez na- 
szych artystów w sobotę 22 sierpnia w „Lu 
tni” skrzyć się będzie humorem i dowcipem. 
Do współpracy udało im się zaprosić p. Be 
nedykta Heirtza, świetnego bajkopisarza I 
artystę. Gospodarze przygotowują cały sze- 
reg niespodzianek. Między Innemi połączo- 
ną będzie sala teatru z uroczym ogródkiem 
teatralnym, gdzie przy dźwiękach orkiestry, 
w świetle kolorowych lampjonów, wśród po- 
wodzi serpentyn i konfetti, w dyskretnych 
altankach, publiczność będzie mogła spę 
dzać antrakty i przerwy między tańcami. 
Gwoździem programu będzie „interpelacja 
sejmowa w sprawie nagości” z udziałem 4 
tancerek I publiczności. W „Interpelacji” bę- 
dą miały swych przedstawicieli wszystkie 
parije polityczne. Dalsze szczegóły w afi- 
szach | programach. (lprasza się o wcze” 
śniejsze rezerwowanie lóż u p. Kijowskiego. 
Początek o g. 11 wiecz. 

-— 

Kulążki nadesłane do redakcji, 
Cecylja Marjon. Zośka, powieść. Za- 

mość, Zygm. Pomarnacki i Sp. 
Historja służebnej dziewczyny, którą 

losy wynoszą wysoko, bo z czworaków cha- 
łupnych do salonów kosmopolitycznej gran- 
dy. Cnota na tem traci... a bodaj że | Zoś- 
ka, Zywo pisana, acz powierzchownie, czy- 

ta się łatwo. 
N. Drucka. Zwycięstwo, powieść. 

Tow. Wyd. ignis, Warszawa 1925, Od Odes- 
sy 1916 r. do 1919 w Polsce dziennik i dzieje 
Rosjanki Tani zakochanej w Polaku. Ro- 
mans na tle wojny. Dość banalne. 

  

  

        

Rozmaiłości. 
Podróże maharadżów indyjskich, 

Żaden miljoner europejski nie może 
sobie pozwolić na taki luksus, jakim się 
otaczają w swych podróżśch nababowie In- 
dyjscy Rywalizować z nimi mogą chyba 

tylko miljarderzy Nowego Świata. 
W tych dniach przybywa do Londynu 

maharadża Patiala. Na pomieszczenie jego 

dworu i na jego apartamenty prywźtne wy- 

najęto w jednym z najwykwintniejszych ha- 
teli iondyńskich całe skrzydło gmachu, 

mieszcrące 100 pokoi. Maharadży towarzy- 

szy w jego podróży dwór złożony z 30 osób 

a prócz tego kucharze | kuchciki, którzy 

będą przygotowywać stale potrawy narodo- 

we dla swego władcy, 

OP. B Ulsajko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

  

  

mieni zalegających chodniki, niebez- zgodzili się bezpłatnie przewozić niż- Jagiellońska Nr. 9, m. 3.         wleczeństro wzmożone _ wieczo- szych funkcjonarjuszów policji, bę |jewodów. W piśmie w tem — П. trup. walec os a оа Pra 610 rana 

rem  skąpem oświetleniem ulic dących na służbie. Ażeby wszakże | Spraw Wewn. zaleca p. wojewodom, policja / przeprowadza dochodzenie, czy Sm w latai Litewskiej (Wileńska 28) | 

j rzez magistrat. Pominąwszy nie było nadużyć, Komendat policji łaby na oficjalnych, urządzanych przez zaszło samobójstwo czy też zabójstwo. (1) od godz. i—3 po poł. | 

             
   

   

    
   

IKT 
Juž otrzymai 

Nęcewicz Twiedryński 
Ad. Mickiewicza 

Sprzedają bez zezwolenia 

  

   

       

    
    

Niewyczerpane źródło 
z dresów i informacji! 

Ikięga Handlowo - Przemysłowo - Infoimacyjca 

„WILNO” 
zawierająca szczegółowe Informacje o handlu 

i przemyśle Ziemi Wileńskiej, opracowana przez 

b. Inspektora Skarbowego A. Skarżyńskiego. 

Donabycia w księgarniach | w Redakcji „Wilno*, 
ul. Garbarska 1, tel. 82 

Dom Handlowy 

F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

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

     
  kurjer Wileński 

niezależny organ demokratyczny 

dzięki starannemu doborowi treści, 

szczególnie zaś dzięki uwzględnieniu 

życiowych spraw szerokich warstw 

handlowo - przemysłowo * rolniczych 

    
   

     

   

| 
|     

  

   

    

   

    

   

  

   

   

          

    

  

   

  

społeczeństwa Poleca na sezon jesienny: Cena 1 egzemplarza z przesyłką 7 zł. Kasa ogniotrwala z 

i wa kasetka.ri, 

w dziale manufaktury 
motor 4:0 siłnik, gArni: 

czytany jest przez wszyst- 

kich w Wilnie i na prowincji 

tur mebli pluszowych 

sprzedaję się tanio. Ró 

wnież oddaje się iokal 

pod biuro ewent z mie- 

Świeżo otrzymane towary damskie i męskie, krajo 

we i zagraniczne. Palta męskie gabardinowe i gu- 

mowe. Palta damskie gotowe i: na zamówienia. 

Własna pracownia krawiecka wykonuje pod gwa-    

        

   

      

   

   

  

   

  

   

   
        

  

Linoleum 
Komu przeto zależy na zjednaniu 

bronzowy, czarny i kolorowy 

  

   
   

    

  najszerszej klijenteli rancją wszelkie zamówienia. Przeróbki ubrań, Chodni Mi Lao szkaniem Mickiewicza 11. 

miechaj śpieszy z ogłoszeniami do pz gt odniki Za metr. Zgubileš 

Bi Reki w dziale meblowym Cerata do mebli i do stołów IS cy 

iura Reklamowego Stale duży wybór różnych mebli. Przyjmuje slę wszelkie ro- w największym 'wyborze dowód” osobisty, w 

   

  

boty stolarskie. Meble biurowe plerwszorzędnych fabryk. 
Łóżka żelazne od najtańszych do najdroższych. 

Przy dziale meblowym fachowo prowadzona pracownia 
tapicerska. Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kole- 
jowym I pocztowym. Uigowe warunki. : 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie ; 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

natychmiast ze pośre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim 

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 3 złotych 
Osobiście przyjmuję cd 
12—7, Protokuły, ode 
zwy, podziękowania naj” 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog.  Szyller-Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

i. Wildsztejna, Wilno 
Rudnicka 2. 

Lien ogiiiygy | „Pacznosė 
ihnatowicza zarobić każdy dziennie 

obejmując zastępstwo. 
znakomity w swych sku: | Z t dd k 

tkach, oddawna wypró- PADWA dla generalnych agentów 
bowany jako najlepszy | na całe powiaty. Facho- 
środek przeciw opźleniu | wa znajomość niewyma- 

słonecznego, piegom i gana. Z ofertą przesłać 
gdy skóra jest suchą łu- | 1 zł. celem wysłania pro- 
szcząca się | pomar- spektów. H. Spychalski, 
szczona. Żądać wszędzie | Toruń, Strumykowa 15. 

tylko Ihnatowicza. 

  

jiefana Grabowskiego 
w Wilnie, uł. Garbarska Nr1 

     

  

         
      

   

  

Baczność! 

Cel osięgnie 

zaoszczędzi czasu, pieniędzy i 
trudu, bo w układzie ogłoszenia 
pomogą mu fachowcy bezpłatnie 

i bezstronnie. 
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Wrydursy w smianin wzpślwiaścii! ddzał Bnierawian, 

zał 

: Brak. bar”, Zaligowskicgo |. 

    Pf"     Maki Sa d ŚĆ in cp A CO i Rataj


