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Wilno, Piątek, 21 sierpnia 1925 r. 
      
KURJER WILEŃSKI 

Wychodzi eodziennie próez dni poświątecznyech. 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

RZ GROW ZACZAC TT TUL 

ROBIE GTR DONATAS 

  

  

A prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł, 6. Prenumeratę 

par ą: Kolęza Tnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru w Borkow skiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę | 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 rokl. w krajn1 zagr. | 
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UNKUNEIEGYOSWIZROZRENRZDSUIALIAE"o | 

DOM HANDLOWO PRZEMYSŁOWY 
Ska z ogr. odp. 

„SWIT“ 
Wilno, ul. Mickiewicza 7, telef. 896. 

POLECA: 

Beczki dębowe Narzędzia rzemieślnicze 
do ogórków | kapusty krajowe i zagraniczn. fabryk. 

Naczynia kuchenne Wyroby szezotkarskie 
aluminjowe i emaljowane. włosiane I z piasawy. 

Maszynki do mięsa Pasta do podłóg 
krajowe | zagraniczne. w pudełkach I na wagę. 

Bańki do nafty Piecyki przenośne 
z angielsk. białej i ocynkow. blachy. szamotowe | Inne. 

Obsługa szybka i uprzejma. 

Ceny niskie. Towar pierwszorzędny. 

    
    
   
   
   

  

    
  

PORADNIA 
Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów 

wiino, ul. Garbarska 3, 11 p. telef. 658, 

Powrócili I wznowili przyjęcia 

Dr. Iszora chor. dziec. od godz. 4 — 5 oraz Brzy ul. Mickiewicza 22, m. 21, 
codziennie od 24/2 — 3/2, 

Dr. Sokołowski choroby skórne, codziennie od 12 — 1. 
Dr. Umiastowski chor. płuc, wtorki I plątki od 11/2 — 21/2, 
Dr. Abramowicz chor. oczu, ponied, czwartki I sob. od 4—5.       

| Ogłoszenie. 
Od 1-go września r. b. rozpoczyna się rok szkolny 

w Państwowej Sredniej Szkole Ogrodniczej w 

Wilnie, ulica Sołtaniszki — 50. 
Kancelarja udziela informacji jak również przyjmuje 

wpisy na kurs wstępny i l-szy codziennie w godz. urzęd. 
od 8 — 16-ej. 

  

Wileńskie Towarzystwo Handlowo-Zasiawowe 

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

(olowiznę na oproceniowanie przyjmuję: 
na dogodnych warunkach. 

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

      
    

  

    

  

DOM HĄNDLOWY 

W. i E. Szumanscy 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 1. 

poleca w wielkim wyborze 
DZIAŁ MĘSKI: Palta gabardinowe | gumowe, koszule jedwabne I zefirowe. 

krawaty, kołnierzyki, rękawiczki, laski, parasole. 

DZIAŁ DAMSKI: Palta | kostjumy od najtańszych do oryginalnych modeli 
wiedeńskich | paryskich, suknie wizytowe | spacerowe, bluzki, szlaf- 
roczki, rękawiczki, parasolki, wykwiatną bieliznę. 

=Zipowodu kończącego się sezonu ceny zniżone.   5—3 

  

  

  

  

  

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

  

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

Czynna od g. $ do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82, Czynne od $—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

tzytólnity! popierajcie firmy ogłaszające się w „dlnrjerze Nile 

20, na 4-ej stronie 10. 

  

5-0 łamowy, na 4-ej str. 
być przez admi 

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
mio łamowy. Terminy druku mogą 

nistrację zmieniane dowolnie. 

  

  

til!         
Żądajcie wszędzie 

„GAZY TRUJĄCE" 
Jednodniówka Wileńskiego Oddziału Towarzystwa Obro. 

<iwgazowej z liustracjami pod redakcją prof. Jana Muszyńskiego, 
Cena 1 złoty. 

Wydawnictwo Biura Reklamowego Stefana Grabowsklego w Wilnie, Garbarska 1. 

Całkowity dochód ze sprzedaży Jednodniówki. na.rzecz Towarzystwą 
Obrony Przeciwgazowej 

ZAISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA. 

  

Monarchiści. | 
W kołach demokracji lewicowej 

zwykle mówi się o' monarchistach z 

pewnym odcieniem pobłażliwości. 

Prasa lewicowa prawie że nie notuje 

wiadomości 'o objawach rozwijania 
się ruchu monarchistycznego. Przyję- 

to uważać ideę monarchistyczną za 

coś zgoła nierealnego, coś co umar- 

ło bezpowrotnie i nie może mieć już 

żadnych widoków powodzenia w przy- 

szłości. 

Nie podzielam tego poglądu. Uwa- 

żam, że idea króla przy pewnych 

sprzyjających okolicznościach może 
zdobyć mocne podłoże w psychice 

mas. Ślęczący nad książkami inteli- 
genci przyzwyczajeni są ujmować žy- 

cie w abstrakcjach. Potrafią oni cza- 

sami znaleść impuls do czynu w su- 

chych, czysto rozumową drogą zbu- 

dowanych formułkach. Masy jednak 

mogą przejąć się tylko tem, co dzia- 

ła na wyobraźnię. Żeby pchnąć je 
do tworzenia wielkich faktów dziejo- 

wych, by wyczarować w nich goto- 

wość do ofiar, gotowość do trudów 

iznojów w imię ideału, potrzeba 

barwnych sztandarów, potrzeba fascy- 
nujących haseł. 4 

Masy potrzebują legend. Legendą 

jest socjalizm. Czarowną, śliczną le: 

gendą była wolna Polska, dla której 

ginęli nasi powstańcy, dla której two- 

rzyła się epopea legjonów. Legenda 

zrodziła siłę odporną Wielkiej Rewo- 
lucji Francuskiej. 

Wszystkie wielkie twórcze siły hi- 

storji: naród, państwo, rewolucja — 

potrzebują swoich opromienionych 

blaskiem legendy symbolów. Tylko 

wówczas przenikną one w należytym 
stopniu do świadomości mas. Sym- 

bolem był dla nas za pierwszych let 

niepodległości Józef Piłsudski. Sym- 
bolem jedności, symbolem idei pań: 
stwowej jest dla Belgów król Albert. 
Nawet bolszewicy usiłują postać Le- 

nina otoczyć legendą. Król może stać 

się dia mas symbolem jedności. Wi: 

dok osoby króla może niejako ułat- 

wić masom zrozumienie państwowej 

idei, wczucie się w tę twórczość 

dziejową, która jest udziałem każde- 
go państwa. Król dla szerokich mas 
—to niejsko uzmysłowienie siły, p0- 

tęgi i jedności państwa. 

Piszę to nie dlatego, żeby robić 

propagandę monarchistyczną. (wa 

żam, iż z akcją monarchistyczną łączy 

się zwykle cały szereg momentów, 

które tę akcję nakazują nam zwal- 

czać. Ale właśnie dlatego tembardziej 

musimy uświadomić sobie, iż idea, 

/ 
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która jest mrzonką— dziś, może stać 

się hasłem realnem— jutro. 

Uważam, iż naszych monarchistów i 

można podzielić na dwie zasadnicze | 

grupy. Jedna mniej liczna—to młod- 
si pionierzy tego ruchu. Są to prze- 
ważnie romantycy, mający wiele sen- 
tymentu dla sławnych momentów 
naszej przeszłości. Pociąga ich raczej | 
astetyczna strona instytucji królew- , 
skiej, Umieją oni jednak wyczuć м’ 

zjawiskach społecznych wiele rzeczy, ' 
niezrozumiałych dla  racjonalistów 
XIX-ego wieku. lch błędem taktycz- 

nym jest niedocenianie znaczenia 

pracy wśród mas. Nie wyszli oni je-' 
szcze ze stadjum inteligenckich roz- 

wążań. Przypuszczam jednak, že przy | 

pewnych sprzyjających warunkach | 
mogą oni wywołać szerszy ruch wśród ' 

społeczeństwa. | 

Druga grupa liczniejsza — to 21е- ° 
miaństwo. Tę grupę pociąga do ide- ' 

ałów monarchistycznych przedewszy* 

stkiem interes klasowy. Ziemiaństwo 

jest warstwą umierającą, warstwą, 

która bezpowrotnie odchodzi w prze: 

szłość. Ziemiaństwo nie jest warstwą 
twórczą; jest czynnikiem wstrzymują* 

cym wszelki rozwój społeczny. 

Właściwością grup socjalnych twór- 
czych, mających przed sobą przysz- 

łośc, jest duch ofenzywny, dążenie 
do stanowiska dominującego w pań- 

stwie, do przeobrażania w myśl swe- 

go ideału stosunków społecznych. 
Taką warstwą w przeżywanej przez 

nas epoce jest warstwa robotnicza. 

Ziemiaństwo jest grupą wybitnie de- 

fenzywną. Cała jego działalność spro* 

wadza się do ratowania resztek swych 

dochodów i wpływów. Instytucja mo- 

  

Wiadomości polliyczne. 
„Temps” w artykule 

„Temps* o wstępnym omawia sta” 
ESSLCE nowisko Pelski wobec 
sprawie pak- Paktu bezpieczeństwa, 

tu. Zdaniem pism:, Pol- 
ska w tym wypadku 

odgrywa wielką rolę. Niemcy podej- 
mują politykę, wytwarzsjącą osobiste 
tarcia między Polską a Niemcami i 
uniemożliwiającą tem samem dobre 
stosunki pomiędzy obu państwami. 

Za przykład mogą służyć rokowa- 

nia handlowe, sprawa optantów it.d. 

Stanowisko Niemiec wobec swych 

* sąsiadów wytwarza ciężką atmosferę, 

która uniemożliwia spokój Europy 

Środkowej. 
W wyraża gotowość pójścia 

jaknajdalej Niemcom na rękę przy 
zawarciu przyszłego traktatu. Jedynie 

w kwestji granic wschodnich nie do- 
puszcza do żadnej dyskusji. (A.T.E.) 
Vo kongrėsio Z Paryża Zomo 

rancuskich Echo de Paris” ogłasza 
S wywiad z b. prezydent. 

ministrów franc, Marsalem w spra- 
wie sytuacji politycznej, jaka się wy- 
tworzyła na skutek uchwał kongresu 
socjalistycznego. 

B. prezyd. ministrów twierdzi, że 
kartel nie może utrzymać się dłużej, 
albowiem przestał być korzystny dla 
stronnictw w nim zjednoczonych i stał 
się dla nich raczej jarzmem. 

Obecny rząd może się poszczycić 
tą zasługą, że zaniechał matody pro” 
wokacji poprzednich rządów i'że nie 
szedł wbrew opinji kraju, lecz—prze- 
ciwnie— starał się iść po linji tej opi- 
nji. Opozycja”nie powinna jednako- 
woż sądzić, że obalenie gabinetu 

Herriota stanowi zupełny sukces. 
Następnie Marsal wyraził przeko- 

nanie, że Izba obecna jest rozbita na 
zbyt wiele stronnictw i sytuacja poli- 
tyczna przedstawiałaby się jaśniej, gdy” 
by w parlamencie były tylko 2 lub 3 
stronnictwa, jak to jest praktykowane 
w innych krajach. 

Zdaniem Marsala powinny się u- 
tworzyć 2 wieikie stronnictwa: jedno, 
jednoczące wszystkie elementy naro- 
dowe, a drugie—skupiające wszyst- 
lkich tych, którzy Ojczyznę uznają je- 
dynie za pojęcie teoretyczne i dążą 
do zniesienia własności prywatnej i 
wolności indywidualnej. Z pierwszą 
grupą rząd mógłby współpracować, 
drugą zaś grupę nzleżałoby zwalczać. 

znacza to, że Marsal propaguje 
ideę bloku mieszczańskiego. 

Walka ban- W walce banków 
az e przeciwko koncernowi 
cernam Stin- Stinnesa utworzyła się 

nesa. cała kampanja z prze: 
wodniczącym koncernu bankowego 
Goldschmidtem na czele. 

Stinnes zdaje sobie doskonzie 
sprawę, że Goldschmidt postanowił 
zgubić jego rodzinę i zniszczyć cały 
jego majątek. Trudno jest dziś prze- 
widzieć, jak się ta walka skończy, 
gdyż obie strony posiadają swoich   narchistyczna wydaje się tu ziemia- 

nom czynnikiem, który może prze- : 

dłużyć okres obrony zagrożonych 

pozycji. Dopóki ruch monarchistycz- 

ny jest ruchem warstwy ziemiańskiej, 
nie jest on dla nikogo strasznym. 

Ale wśród nielicznych przedstawie 
cieli młodej inteligencji monarchi- | 

stycznej tkwią pewne zarodki żywot- 

ności. Przeżywamy okres przełomo- 

wy, okres tworzenia się nowych ha- 

seł i ideałów. W pewnym momencie 

w życiu naszego społeczeństwa mogą 

się zrodzić jakieś nowe siły, z które- 

mi inteligentom  monarchistycznym 

będzie po drodze. A wówczas może 

przyjść czas, iż słowa „republika w 

niebezpieczeństwie” będą odzwier- 

ciadlały realny stan rzeczy. 

Bor.   

sprzymierzeńców. 
W szczegolności daje się zauwa- 

żyć wiełka solidarność ze strony 
przemysłowców, którzy, przeżywając 
obecnie ciężki kryzys, całkowicie są 
uzależnieni od banków. 

Charakterystycznym jest fakt, że 
Stinnes otrzymał anonimowo od je 
dnego z przemysłowców nadreńskich 
5.000 dolzrów i list, w którym ów 
przemysłowiec prosi Stinnesa o przy- 
jęcie tej sumy. 

Anonimowy ofiarodawca dodaje, 
że przesyła Stinnesowi wszystko, 
czem w danym momencie rozporzą- 
dza, na znak solidarności przemysłu 
w walce z wielkiemi bankami. 
TTEWETEREO WA 

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosn' 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 20) 
godz. 1—$3 po poł, 
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dzięki systematycznym ćwiczeniom, 
uprawianym w ciągu roku szkolnego. 

Różnolitość elementów, reprezen- 
towanych w obozach, zwiększała 
jeszcze obecność nauczycieli szkół 
średnich i powszechnych, w stosunku 
do których zadania instruktorów wy- 
chowania fizycznego były dość trudne, 

„zważywszy na ich wiek i stan #- 
zyczny. 

Stosowany w obozach system 

nej grupy do drugiej, w procento-, 
„wem zestawieniu daje charaktery- | 
, styczny przykład wyników, jakie moż- i 
na osiągnąć w warunkach obozowej ; 

;pracy. Tak zwana druga próba spraw- | 
' ności fizycznej, przeprowadzona w 
ikońcu 6-go tygodnia ćwiczeń, w 
zestawieniu z pierwszą, urządzoną 
przed rozpoczęciem ćwiczeń, daje 
następujące procentowe wyniki od- 
nośnie do podziału na grupy, jeżeli 
chodzi o młodzież robotniczo-wło- . nie mniej proble. pów w ćwiczeniach fizycznych z jed- ściańską: 

przededniu wielkiej , 
atum ciąży nad starą 

a przeżyła sama siebie | 
a nowych dróg dla po: | 

, acy. Nowoczesna myśl ła- 
mie ». „ zasady i do 

społeczeństwo. 
ć żądaniem całego narodu. Czy 

   by wykuwać trwałą zbroję naszej 
państwowości? Nim się to roztrzyg- 
ue — wojsko musiało stworzyć ra- 
my dla rozwoju całej akcji i przygo- 
*ować grunt, by zdrowych poczynań 
w zarodku nie spaczono, 

Różne są te ogniska pracy Przy- 
sposobienia Wojskowego. Lecz ośrod- 
kami, w których praca wre najinten- 
sywniej i najracjonalniej—bezprzecz- 
nie są obozy letnie. 

Młodzież Wileńszczyzny, zawdzię- 
czając położeniu swej dzielnicy, mia- 
ła możność najwcześniej i w najlicz- 
niejszem gronie wykorzystać dobro- 
czynny wpływ życia obozowego. 

Rok rocznie D. O. K. Ill. z dużym 
sakładem pracy i środków technicz- 
nych tworzy te polowe szkoły, z 
których wychodzą setki dzielnych 
instruktorów, wyróżniających sie 
sprawnością fizyczną, i wysokiem 
poczuciem obowiązków obywatel- 
skich. 

Świadomość, że się idzie dobro- 
wolnie do obozu, nie tylko dla włas- 
nego interesu wyrabia zmysł, naka- 
zujący dawać zawsze coś ze siebie 
ogółowi. | 

Obozy letnie, które w roku bie- 
żącym zakończyły pracę w Pohulan- 
ce, odległej o 60 klm. od Wilna, 
spełniły całkowicie swe zadanie. 
Obok, świetnej sprawności fizycznej 
i techniczno-wojskowej — mam wra- 
żenie, że pewne wartości moralne 
będą również wyróżniać tegorocz- 
gych absolwentów Grupy Obozów 
Letnich P/W. w Pohulance, 

W tak krótki okres czasu (bo za- 

pracy nad | 
rzygotowaniem zbrojnym powołuje 

i Obrona kraju winna | 

ak dojrzało nasze społeczeństwo, : gnęli uczestnicy obozów i w lekkiej 

    ledwie 6 tygodni normalnej pracy) 
w warunkach prymitywnych i suro- 
wych uczestnicy przeszli racjonalnie i troskliwie prowadzą szkołę wycho» /£ 
wania fizycznego, uzyskując wyniki , 
bardzo zachęcające na Przyszłość. 

Instruktorzy wychowania fizyczne- 
go, absolwenci Centralnej Szkoły ; 
Gimnastyki i Sportów w_ Poznaniu | 
oraz Kursu Wychowania Fizycznego | 
w Warszawie, okazali się na wyso- į 
kości swego zadania. 

i 
„Jawia się ono w szkolnictwie, 

  

  

Į W grupie słabych. | W grupie śred. |W grupie silnych. | 
ł sza próba sprawności 

fizyczn. 36,3 %/o st. og. | 63 Ua og. stanu | 0,7 % og. stanu 
ll-ga próba sprawności 

{ fizycz. 4,3 %0 st. og. 61,6 og. stanu | 34,1 % og.stanu |       
  

Równie pomyślne rezultaty osią” 

atletyce, która, umiejętnie przeplata* 
na co drugi dzień grami ruchowemi 
i zabawami, pochłaniała im po 2 go- 
dziny dziennie. 

Zestawienie wyników przeciętnych, 

Srednia wyników prób sprawności fizycznej 

osiągniętych przez młodzież szkół” 
średnich przy pierwszej próbie spraw- ' 
ności z wynikami, osiągniętemi po 
6-ciu tygodniach, świadczy korzystnie 
o systemie prowadzonej pracy. Cyfro- ' 
wo ilustruje to następująca tabela: į 

  

  

  

    

  

        

  

  

Rzut grana Skok w Bleg 100 Wspinanie zwyż Skok w dal mtr. War) się po linie 
Próby: PEŁ WO AG KA оь й; Lasas 

117,59| 121,16 388,31(415,20 15,08 | 14,5 26.39 | 29,/0 105 | 10,4 |! 
ь 

į Podając  nejbardziej + charakte- A korzyści osiągnęła młodzież | rystyczne dla całokształtu wychowa- 
nia fizycznego w obozach D. O. K. Ill 
cyfrowe zestawienie, nie sposób po: 
minąć cyfr które świadczą o zwy- 
cięztwach, osiągniętych w zawodach 
miedzyobozowych indywidualnych: 
Bieg 100 metrów. . . . 12,2 sek. 
Rzut dyskiem . . . . . 27,05 mtr. 
Skok w zwyż . ‚ . „ . 155 ctm. 
Skok w dal . „5,45 mtr. 
Rzut oszczepem . . . . 38,08 mtr. 
Rzut kulą" . . , . . . 10,32 mtr. 

Tyle mówią cyfry o wynikach w 
ćwiczeniach. 

—.——————— 

Europa naszą dlužniczką. 
Zdanie człowieka który poznał Polskę. 

LONDYN. Pod tym tytułem w 
ukazał się list p. Caldwella do redak 
pokoju europejskiego. Autor zaznacza, 
Polsce za uratowanie Europy od bolszewizmu w r. 1920. 

Zatrzymanie czerwonych, którzy 
z wielkich kart historji świata. 

Gdyby bolszewicy wtedy zawładneli Warszawą, podbicie Niemiec przez nich byłoby pewnością. 
Dzieło, którego Polska dokonała w r. 1920, 

oraz w 
mysłowym i rolniczym. 

Bez względu na opinję w kwestji Gdańska, 
rza i Wilna (p. Caldwell stwierdzą, że 
w tych sprawach) będzie najrozsądniej, by Europa pozostawiła powyższa 

40—50 lat. 
em uznania silnej i niepodległej Polski za konieczność pokoju. 

kwestje przynajmniej na przeciąg 

, przez stałe przebywanie na powietrzu, | 
przepojonym zdrowym zapachem su- 
chych lasów sosnowych, używając 
codziennie rzecznych i słonecznych 
kąpieli, mając zdrową i bardzo dobrą | 
strawę. 

Zdrowie i hart — to zdobycz nie. 
oceniona z obozów, z którą uczestni- 
cy wrócili do domu. Hart ów i spraw- 
ność fizyczną nie tylko dla siebie 
zdobyli. Oni wiedzą, że w potrzebie 
z tego złożą daninę Ojczyźnie. 

BG.   
„The Daily Telegraph" z 13 b. m. 
pisma o roli Polski w utrzymaniu 

że mało kto wie o długu należnym 

cji 

chcieli zdobyć Warszawę, jest jedną 

prowadzi ona i nadal. Prze: 
rozwoju kraju i pod względem prze- 

Górnego Sląska, Koryta- 
jego zdaniem Polska ma słuszność 

Taka decyzja będzie dowo: 

| bezpieczeństwa. 

ZEN ONA OIRPO RÓJ ER WTEERŃSKIO a 4 

„Manchester Guardian“ о konflikcie 
polsko-niemieckim. 

Respekt przed 

LONDYN. Korespondent 
pisze, 
niepokojenia. 

Nikt nie wierzy, 
zbrojny konflikt. 

Dużo uwagi poświęca się 

polską armją. 

paryski dziennika „The Manchester Guardian" že nieporozumienie polsko-niemieckie nie budzi tam žadnego 22“ 

by Niemcy ze względu na swój stan mogły wywołać 

imponującej demonstracji polskiej siły zbrojnej w związku z odbywającemi się manewrami. Kor. cytuje art. Saint Brice, zamieszczony w „Journal“, 
rzędnym paristwem militarnym i može 
ongiś były silne. Gen. Sikorski może 
polski zrozumiał, że dobre uzbrojenie 

Protesty Berlina zdrad. 
moc Niemiec. 8 

Kor. od siebie dodaje, že obecn 
silności Nierniec, nikt jednak głośniej 
czeństwie niemieckiem, gdy 
pakt gwarancyjny. 

(„Manchester Guardian” 
decyj i sympatyj. Red.) 

który uważa, że Polska jest pierwszo” 
ignorować gniew Niemiec, które 
być dumny ze swego dzieła. Rząd 
militarne jest najlepszą gwarancją 

zają nietylko wściekłość, lecz i nie' 

ie St. Brice mówi o militarnej bez- 
od niego nie krzyczy o niebezpie- 

chodzi o ewakuację Kolonji, lub też zachodni 

znany jest ze swoich filo niemieckich tear 

              

Obopólna 

" —————————— 

korzyść. 
Polsce z eksportu — Austrji z tranzytu. 

WIEDEŃ, (Pat). Prasa wiedeńska, 
tego do Włoch w związku z zawarcie 
skiej, notuje z zadowoleniem ożywieni: 

, śląskiego węgla na kolejach austrjacki 
e się ruchu tranzytowego dla 

donosząc o wyjeździe posła Korfan- 
m konwencji węgłowej polsko - wło- 

górno- 
ch, co stanowi znaczne źródło do- chodów dla austrjackich kolei związkowych. 

  

      

Nowy 

— 

kurs w Gdańsku. 
GDAŃSK, 19.VIIM „Kurjer Por.*) donosi; — Dzisiejsze posiedzenie Sejmu gdańskiego rozpoczęło się w atmosferze wielkiego napięcia politycz - nego, rozbudzenia namiętności i zainteresowania powszechnego ludności. Prawicowa prasa gdańska, omawiając 

przestrzega socjalistów, ażeby nie byli 
do współpracy, oprócz swoich 59 

„Danziger N. Nachrichten* 
nastąpi w najbliższych dniach. 

Senator dla handlu i 
publicznych dr. Leske 
nych. 

dzisiejsze. posiedzenie senatu, 
zbyt pewni siebie, gdyż potrzebują 

głosów jeszcze poparcia innych ugrupowań. 
stwierdza, że podział resortów w senacie 

przemysłu dr. Franck oraz senator Pracy i robót zostaną zastąpieni przez senatorów nie parlamentar- 

ye oem a 

Polsko-czechoslowacka konferencja 
kolejowa. 

  

Wczoraj zaczęła 
słowacka w sprawie 
a Czechosłowacją. Zmiany te mają na 
udogodnień w komunikacji między 
W konferencji tej, ze strony polskiej 
sterstwa kolei oraz przedstawiciel dyre 

  

się w Pradze konferencja kolejowa, polsko czecho- 
pewnych zmian w rozkładzie jazdy między Polską 

celu wprowadzenie całego szeregu 
obu krajami w okresie zimowym. 
wežmie udział przedstawiciel mini. 
kcji krakowskiej i lwowskiej. 

,Echa wybuchu bomby na Starem Mieście. 
Afera prowokatorska. 

Komisarz Łęski, z policji politycznej, 
nowskiego, sprawcy wybuchu bomby 

łącznie z aresztowaniem Troja- 
na Starem Mieście — co omawia- liśmy obszernie w maju r. b. — postawiony został w stań oskarżenia. Rozprawa sądowa przeciwko niemu odbędzie się po ferjach letnich. 

Głównym świadkiem w 
Łęskiego, podinspektor p. Piątkiewicz. 

tej sprawie będzie b. przełożony komisarza 

Rozprawa przeciw kom. Łęskiemu wykaże o ile zarzuty, stawiane przez różne osoby policji politycznej, były uzasadnione. Zapewne odkryte 

  

Najważniejsza ich zasługa to umie- | Jeżeli bolszewizm będzie się starał dotrzeć do Europy, dokonać bę- jętne i celowe stosowanie systemów ' dzie tego mógł tylko po trupie Polski. ч w pracy i ćwiczeń w odniesieniu do | Autor cytuje cyniczne oświadczenie Cziczerina, że bolszewicy muszą każdej grupy młodzieży tak bardzo „się starać być w dobrych stosunkach z Polską, gdyż bez jej udziału nikt   różnolitej pod względem fizycznym. im krzywdy uczynić nie może. Młodzież miejska, robotnicza i Raglja, która jest zainteresowana w Egipcie i Indjach, powinna zdać włościańska przed rozpoczęciem Kur-| Sobie sprawę ze znaczenia Polski, jako twierdzy przed bolszewizmem, oraz su była elementem dość surowym | Przed wszelkimi tendencjami Niemiec, dążących do urzeczywistnienia pro- 

zostanie również źródło tych zarzutów. 
$ —___—!№ 

  

Niemcy nie wyrzekają się Alzacji 
i Lotaryngii. 

BERLIN. (A. T. E.). — „Deutsche. Ztg.”, 
„Pakt bezpieczeństwa, Alzacja i Lotaryngja“, 

ogłasza artykuł pod tyt.: 
jeżeli chodziło o ćwiczenia cielesne, | jektu „Berlin—Bagdad". i może niezbyt zapalna do tej рга- ; 
cy. Po kilku jednak ćwiczeniach 
można było już zaobserwować zmia- 
nę w stosunku do ćwiczeń zwłaszcza j 
lekko-atletycznych, które pod koniec į 
pracy w obozie uprawiała z wielkiem ; 
zamiłowaniem i dumą. 
Szkół średnich, akademicy i wycho- , 
wańcy szkół zawodowych okazali Się; ; 
elementem o wiele wdzięczniejszym ' 

A 
ZZ 

: W Ameryce bawi wice-dyraktor Banku Polskiego p. Mlynarski, ktėry Uczniowie ; prowadzi tam układy 

W dalszym ciągu Caldwell zaznacza, że udzielenie ułatwień kredyto- wych Polsce przyczyni się do jej rozwoju przemysłowego. 

O pożyczkę dla Polski w Ameryce. 

w sprawie pożyczki. Według informacji, jakie otrzy- mał Rząd Polski zarówno w sferach rządowych Stanów Zjednoczonych, jak   i w amerykańskich sferach finansowych starania o pożyczkę mają widoki powodzenia. 

że kupcy łódzcy zubożeli i jedynym Przemysł, jeśli tylko nię dostanie 

W artykule tym dziennik dowodzi, 
w żadnym wypadku nie może oznaczać, 
państwa francuskiego. 

że zawarcie paktu bezpieczeństwa 
iż Flzacja i Lotaryngja należą do 

Kraje te były i są krajami niemieckiemi. Pismo cytuje list Flzatczy- ka, w którym dowodzi, że Francja oficjalnie z powodu zawarcia psktu bez- pieczeństwa musi się zgodzić na zaniechanie polityki wynaradawiania i za pewnić prawo do spokojnego rozwoju nauki i 
W końcu autor artykułu podnosi, że zrzeczenie 

gji w traktacie wersalskim było wymuszone i nigdy 
wymuszone mogły być przeprowadzone w praktyce dobrowolnie. 

EE 
ZZA, * 

+ 
1 

by rzeczy, 

Ciągłe wyjazdy do kąpielisk za- 
granicznych, kosztowne stroje według 

kultury narodowej. 
się Alzacji i Lotaryn- 
nie dojdzie do tego. 

realizmu życiowego, to zwierciadło 
b ooszib społecznych, to jedyny ką- 

histy 7 kodzi. 
(Korespondencja włańna.) 

ich celem jest przetrzymanie krytycz- | kredytów rządowych lub gdy go 
nego czasu — epoki licytacyj podat- | „skrzywdzą” podatkami,uważa za swój 
kowych, protestowanych weksli i; „obowiązek* wyrzucić na bruk robot- 

‚ ostatniej mody, szelest stuzłotówek | cik pisma, zasługujący na większą 
w restauracjach — to subtelny retusz ! uwagę. Łódź, 19 sierpnia. 

Kto przed dwoma laty zwiedził | 
polski Manchester, dziš—gdy go lo- | 
sy, czy interes sprowadzą do slawet- | 
nego grodu bawełnianego — nie poz- 
na tego, ongiś kipiącego życiem, 
miasta. 

Niebotyczne domy, pokryte gru- 
bą warstwą dymu i kurzu, kominy 
fabryczne, gnieniegdzie ziejące ciem- 
niutką smugą dymu (bo Łódź dziś 
cieniutko śpiewa), — to wszystko co 
pozostało ze świetności ośrodka mae . 
nufaktury i stolicy przemysłu włó- 
kienniczego. 

Kryzys ekonomiczny, wstrząsający 
naszem państwem od roku 1924, 
najdotkliwiej dał się odczuć Łodzi. 

Nadmierne obci 4żenie podatkowe 
handlu (bo przem ysł zawsze się ja- 
koś wykręci), znik omy kredyt rządo- 
wy oraz brak drć,g eksportowych dla 

wzmagającej się drożyzny. | ników, 

r 3 

Niegdyś pełen  temperamentn _ System ten stał się już strasza- 
handlowego „lodzermensch* (znany kiem, pod którego presją przemy- 
typ w Polsce) popadł obecnie w a- | słowcy uzyskują często u rządu ulgi. patję, załamał ręce i w tej pozycji» _ Rząd jest wobec groźby fabrykanc- 
znieruchomiał. kiej bezsilny: chce uniknąć bezrobo- 

Stracił wszelką inicjatywę knot 204 dlatego idzie na kompro- 
ką i przedsiębiorczość, poprostu stał ; misy. : się tem, co Niemcy nazywają „Lum-| Mimo wszystko jednak, bezrobo- 

,cie zatacza coraz szersze kręgi. p katana 4 Tysiące biuralistów i urzędników 
Zapytani przez piszącego te sło- i fabrycznych chodzi od roku bez pra- wa poważni kupcy, tłomaczą taki, wy- | cy. 

soce szkodliwy dla naszego SOW W dzielnicy robotniczej widzi się narodowego, stan — katastrofalnym wybladłe twarze ludzi, żyjących z gło- 
brakiem płynnej gotówki, bezlitosną ! dowych zapomóg funduszu bezrobo- śrubą podatkową i dyletancką Pań- | cja. 
stwową polityką ekonomiczną, nie li-; A suche komunikaty P.U.P.P. po- czącą się zupełnie z faktycznemi po- ;dają dwadzieścia kilka tysięcy bez- trzebami handlu krajowego. | robotnychi 

Stan taki, panujący we wszystkich | Obok nędzy robotnika i inteli- 
gałęziach handlu i przemysłu odbija ; gencji pracującej widzi się blask ży- 
się przedewszystkiem na rzeszach | cia narzekających na ciężkie czasy   wyrobów włókię nniczych — sprawiły; pracujących, przemysłowców, 

życia Łodzi. 

Podczas gdy masy pracujące ży- 
ją niepewne jutra, a stan kupiecki 

ci, wielcy hurtownicy i inni po sta- 
remu hulająl 

Tu złe czasy, jakoś nie są wca- 
le widoczna. u 

Czasami huknie strzał zbankruto- 
wanego i przespekulowanego przed- 
siębiorcy, odbierejącego sobie życie 
z powodu tarapatów pieniężnych. 

Wówczas prasa łódzka podnosi 
krzyk, dowodząc, że to ofiara kryzy- 
su ekonomicznego! Przez kilka dni 
pisze się o wypadku, poświęcając mu 
sążniste artykuły. 

Lecz nikt nie wejrzy głębiej w ko- 
munikaty policyjne, podające codzien- 
nie kilka samobófstw na tle bezro- 
bocial 

Nikt nie zastanowi się nad tem,   

zaczął już być oszczędnym, fabrykan= | 

że kronika policyjna, to jedyny obraz | 

A tymczasem życie lódzkie pły- 
nie dalej pod znakiem bezrobocia i 

i ciężkiej sytuacji ekonomicznej. 
Wszyscy skarżą się na kiepskie 

;czasy, każdy wypatruje z tęsknotą 
į zmiany na lepsze. 

Optymiści niecierpliwią się, a pa- 
symiści przepowiadają zmianę na gor- 

| sze, 
Wszyscy jednak konstatują jedno- 

igłośnie, że jest źle. 
Łódź, barometr polskiego życia 

ekonomicznego, reaguje na wszelkie 
zachmurzenia na horyzoncie naszych 
posunięć gospodarczych, z najwięk- 
szą dokładnością. 

Narazie barometr silnie opada, 
zapowiadając burzę, co w języku han- 
dlowym zwie się katastrofą gospodar- 
czą. 

O życiu kulturalnem Łodzi (jak 
to ładnie brzmi!) w liście następnym. 

^ L Z. 
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1 gańsiw bałlckich 
Loiwa.    

Lotewscy profesorowie zapro- 
szeni na jubileusz Petersbur- 

skiej Akademji Naut. 

RYGA, 20.VIII (tel. włas.). Minist. 
oświaty p. Kalninst oraz kilku profe- 
sorów uniwersytetu otrzymało przez 
mina spr. zagranicznych zaproszenie 
wzięcia udziału w uroczystym obcho 
dzie 200letniego jubileuszu rosyjskiej 
Fkademji Nauk. 

Rewizje w Rydze. 

RYGA, 20.VIII (tel. wł.). W związ- 
ku z wykryciem komunistycznej or: 
ganizacji w Libawie, policja politycz- 
na przeprowadziła szereg rewizyj w 
Rydze. Wykryto dużo dowodów kom- 
promitujących. Zatrzymano kilka o- 
sób, między innemi znanych działa 
czów związków zawodowych. 

Estonja. 

Sowieckie manewry. 

TALLIN, 19.VIII, (tel. wł.). Prasa 
estońska z wiarogodnych źródeł do- 
nos, że na jesieni jednocześnie z 
manewrami sowieckimi koło granicy 
estońskiej, mają się odbywać  Ćwi- 
czenia sowieckich łodzi motorowych 
na jeziorze Czudskim. Według tych- 
że doniesień ćwiczenia te meją być 
próbą wylądowania desantów noc- 
nych ne estońską granicę. Desanty 
te mają na celu dostarczanie bibuły 
komunistycznej oraz specjalnych od- 
działów do Estonii. 

Flóta sowiecka na wodach 
Bałtyku. 

TALLIN. 19.VIII, (tel. wł.). 181go 
b. m. koło Końsiari ukszalo się 5 
okrętów sowieckich, dążących w kie- 
runku południowym. 

Strajk. © 

TALLIN, 19.VIII, (tel. wł.). Już 5 
dni trwa strajk w fabryce „Silwa*. 
Przyczyną strajku jest żądanie robot- 
ników podwyższenia płacy zarobko- 
wej. 

    

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 
Ostatnia fala powodzi. 

Ze sprawozdań, nadesłanych przez 
starostów do dnia dzisiejszego, da- 
dzą się już ustalić rozmiary zniszcze- 
nia w rolnictwie, spowodowane osta- 
tnią ulewą i burzami, które szalały 
3—4 b. m. Tym razem powódź o- 
garnęła pięć powiatów: Żywiecki, 
Oświecimski, Bialski, Chrzanowski i 
Wodowicki. Najwięcej ucierpiał pow. 
Żywiecki, w którym został zalany 
cały szereg miejscowości, Przeszło 
3.000 ludności postradało mienie — 
a z tego trzecia część została bez 
środków do życia. Obszar zalanych 
pól wynosi około 1200 morgów. Roz- 
miary strat nie są jeszcze narazie 
ujęte w cyfrowy 
moc dla powodzian wyraziła się tym- 
czasowo w wyasygnowaniu pewnej 
sumy na zaopatrzenie w żywność — 
poczem musi nastąpić planowa akcja 
pomocy siewnej, obliczona na sezon 
jesienny i wiosenny, która będzie 
"ma nowych kredytów państwo- 
wych. 

Liczba bezrobotnych. 

Według danych urzędowych liczba 
bezrobotnych wynosiła w dn. 1 sier- 
pnia r. b. na obszarze Rzeczypospo» 
litej Polskiej 174,729 osób, pozbawio- 
nych pracy. Jest to liczba, na stosun- 
ki polskie, ogromna, jeżeli zważymy, 
że w okresie robót letnich w polu, w 
przemyśle brukarskim, budowlanym 
lt. p. cyfra bezrobotnych zwykle 
znącznie spada, w roku zaś bieżącym 
tego zjawiska wcale nie stwierdzono. 

Dla należytej oceny powyżej wy-, 
| mienionej liczby bezrobotnych wystar- 

czy nadmienić, iż na początku roku 
1920, t. j. w okresie katastrofalnego 
bezrobocia w Polsce mieliśmy bezro- 
botnych ogółem 222 tysięcy, że jed- 
nak w następstwie liczba ta bardzo 
zmalała aż do końca roku 1924, W 
lipca r. 1921 wynosiła ona 42 tysiące, 
w lipcu r. 1923 około 50 tysięcy, w 
lipcu 1924 około 61 tysięcy. 

Smutna to perspektywa na okres | timowy. 

Wyższy Naukowy Kurs Współ 
dzielczy. ’ 

Został zorganizowany przy Uni- 
Versytecie Jagieleńskim w Krakowie. 
Rozpocznie się w dn. 1 ipaździernika 
"b. i trwać będzie aż do końca 

| Rerwca 1926 r. Ma on na celu sy: | 
Mmatyczne naukowe wyszkolenie 
kowników większych stowarzyszeń 

      

i związków s półdzielczych. Wykładać 
będą najwybitniejsi 

pracy społecznej), prof. Żabiński (Ga- 
ografja gospodarcza) i wielu innych. 
Na kurs będzie przyjętych najwyżej 
80 kandydatów. Słuchaczem zwyczaj: 
nym może być tylko kandydat posia- 
dający pełną maturę szkoły średniej, 
słuchaczami nadzwyczajnymi mogą 
być absolwenci 6 klas gimnazjalnych 
lub maturzyści seminaryjni. Opłata 
wynosi 75 złotych rocznie oraz 15zł. 
wpisowego. Podania wraz z poświad- 
czonemi odpisami świadectw należy 
przesyłać aż do dn. 15 września do 
Dyrekcji Kursu: Kraków, Aleja Mickie- 

! wicza 17. 

Doniosły wyrok. 
Warszawski Sąd Apelacyjny roz- 

strzygnął w dn. 7 b. m. niezwykle do- 
niosłą sprawę eksmisji pracowników 
folwarcznych, którzy wiosną r. b. przy- 
stąpili do strajku rolnego, na skutek 
czego otrzymali ze strony swych pra- 
codawców wezwanie do. opuszczenia 
swych mieszkań. Warszawski Sąd P- 
pelacyjny rozstrzygnął zatarg na nie- 
korzyść pracowników, uważając, iż 
przez przystąpienie do. strajku zerwa- 
li oni umowę nejmu, wskutek czego 
eksmisja stała sie prawnie usprawię- 
dliwiona. Wyrok Sądu Apelacyjnego 
otrzymał rygor tymczasowego wyko- 
nania, przypuszczać jednak należy, że 
cała sprawa znajdzie się jeszcze w 
Sądzie Najwyższym, jako instancji о- 
statecznie decydującej. 

Zelemtanka pow. Skole. 
w pełni. 
czówka. 
„Otwock (woj. Warszawskie). Ma- 

gistrat m. Otwocka wybudował zna- 
komitą drogę, łączącą Otwock z War- 
szawą. Droga ta umożjiwia sprawną 
komunikację automobilową. 

Sezon 
Czynne 4 mille z leśni: 

  

  

  

profesorowie | 
Wszechnicy Jagiellońskiej, jako to. 
prof. Krzyžanowski (Ekonomja poli* | 
tyczna. Polityka agrarna., Organizacja 

Skutki szowinizmu w polityce 
gospodarczej. 

Drożyzna w Niemczech. 

Z zagranicy. 
Więzienia w Anglji. 

Na IX kongresie międzynarodo- 
wym więziennictwa w Londynie, sir 

/J. Hicks, minister spraw wewnętrz- 
|nych, wskazał w swej mowie na 
jstopniowe zmniejszanie się liczby 
| wieźniów w Anglii, co przypisuje po- 
stępowi oświaty i polepszeniu się 

jbytu i warunków materjalnych mas 
| roboczych. 

W ciągu 50 lat liczba więźniów 
w więzieniach prowincjonalnych spa- 
dła z 20.000 do 8.000; liczba więźniów 
odsiadujących kary powyżej lat trzech 
spadła z,10.000 do 1.600. 

W r. 1875 w Anglji liczono 113 
więzień prowincjonalnych i 13 central- 
nych; w r. 1925 liczby te zmalaly 
imponująco: 31 i 4. 

Oto wymowag liczb i kómentarz 
osobistości tak miarodajnej jak mi- 
nister spraw wewnętrznych. Oświata 
i wyższy poziom bytu stanowią naj- 
lepszą obronę społeczeństwa. 

i 

Po drapaczach nieba — kreto- 
wiska. : 

Diožyzna terenėw i zarazem brak 
wolnej przestrzeni pchają architektów 
nowojorskich do eksperymentów bu- 
dowlanych. Drapacze nieba, kilku- 
dziesięciopiętrowe budynki już nie 
wystarczają, najnowsza próba wyzy- 
skania miejsca polega na budowa* 
niu wgłąb — pod ziemię. 

W Nowym Yorku wybudowano 
obecnie olbrzymi gmach przeznaczo- 
ny na biura i magazyny, który wy- 
rzsta na 27 pięter ponad ziemię i 
zagłębia się „na wysokość” 7 pięter 
w ziemi. й 

Amerykański informator nie o- 
mieszkał dodać, iż budowa podziera- 
no-podniebnego olbrzyma kosztowa- 
ła 19 mil. dolarów,   

rachunek — i po- | 

„Kur. Por.* donosi z Berlina; Ograniczenie stosunków handlowych 
Polski z Niemcami spowodowało w Niemczech wzrost cen bydła i mięsa. 

Drożyzna zaczyna dawać się we znaki ludności Rzeszy, a zwłaszcza 
; ladności Berlina. 
| W ostatnich dniach ceny mięsa podniosły się znacznie, bo 6 10 proc. 
„Ludność w związku z drożyzną zaczyna domagać się podjęcia pertraktacyj 

‚ ® Polską i przywrócenia przywozu polskiego bydła do Niemiec. 

Związki kolejowe żądają podwyżki płac. 

BERLIN. (A, T. E.). Zarząd związków kolejowych zwrócił się do dy- 
rekcji kolejowej z żądaniem podwyżki płac, motywując to podniesieniem 

„się cen artykułów pierwszej potrzeby. 
; Podwyžka ta wymagałaby podniesienia budżetu o 150 miljonėw ma- 

ek. 
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ол anyrenckich awatar w Wioli. | 
Udaremnienie zamachu austryjackich 

monarchistów. 
WIEDEŃ. W dniu 19 b. m. wykryła policja w klasztorze Jezuitów 37 

pakietów tajnsj korespondencji monarchistów austryjackich z monarchista- 
mi innych krajów. 

Z korespondencji tej wynikałoby, że na dni najbliższe był przygoto 
wany zamach przeciw rządowi austryjackiernu. 

W związku z tem ma być ares'towany między innemi ostatni sekre- 
tarz zmarłego cesarza Karola. 

Właściwy cel antisjonistycznych 
demonstracji. 

| WIEDEŃ. Korespondent „Rzeczypospolitej” miał sposobność rozma- „wiania z jednym z wybitnych dyplomatów, który zaznaczył, że demonstracje 
antyżydowskie są jedynie pozorem, w rzeczywistości zaś chodzi o cel zu: pełnie inny, mianowicie o zdyskredytowanie Austrji w oczach angielskiej 

  

  

i amerykańskiej finansjery. Przez zatrzymanie dalszych kredytów, lub co* 
fnięcie kredytów już udzielonych Austrja zostałaby doprowadzona do tek 
beznadziejnej sytuacji, że jedynym ratunkiem dla niej byłoby przyłączenie 
się do Niemiec i to jest właśnie zasadniczym celem Hackenkreuzlerów. 

— %‚ 

i ii. lometrów od wsi w sąsiednim fol- 
Z P rowincji | warku, odprowadzenie jej do domu, 

Smutny koniec wesołej zabawy ta przystała na propozycję, lacz każ: : dy z rywalów był pewny, że to on Przed paru tygodniami pisaliśmy | jeden będzie miał „szczęście” towa- o zabójstwie Rafała Czumajtisa we rzyszyć dziewczynie w jej drodze 
wsi „Sałata” (gm. rzecznicka, POW. | powrotnej do domu. 

,wileńsko trocki), który przewiezio- ny do Wfina po kilku godzinach | Gdy nieporozumienie się wyj 
| zmarł w szpitalu św. Jakóba. > az kona ® с:"т""“т 
| . Obecnie dowiadujemy się szcze- gp ery dzy waj „góły tej zbrodni. We wsi „Sałata” twarz. Wted w obróREJNSAK 
u jednego z mieszkańców odbywała ) stali jego y 

  

      

    

   

$ się zabawa. Przy džwiekach harmo- przy szęściy 
nijki ręcznej i skrzypiec młodzież o-| Wojciechowski PSboka 
choczo pląsała. fisa fox 3 

Jedna z „tancerek”, młoda uro- mi. Nie 
dziwa dziewczyna, jak to zwykle by- ówania prz 
wa, miała większe powodzenie od rk gusiłowały przerw. 
innych. Szczególnie gorąco em 
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Nola opat 
I iškas. ipdsbsA w ras w Bt 

„Ś8 lai „I mxarsdisD „lu 

owyższą „SREBNĘ s b 

Dziewczę darzyło jednakiemiiklzg 
dami każdego z nich i obaj, kęnkun; 
renci byli pewni swego powod 

Gdy po skończo 
no w nocy młodzieńcy zaproponowali | _ 
dziewczynie, mieszkającej © parę ki-| — 

wali ją Rąfał Czumajtis i Antoni ża 

     

  

a 

użalem Banał | 

Va 
kivsi : 

adu zbaaniekwżda 

2 

  

List do Fiedakcji. 
Do p.Redaktora „Kurjera Wileńskiego” 

Sz. Paniel 
W poczytnem piśmie Pańskiem 

z d. 18-VIII ukazał się artykuł p. tyt. 
Samobójstwo czy zabójstwo? Po 
niaważ w artykule są nieścisłości po 
dane widocznie z niewiarogodnych 
źródeł informacje, prosiłbym o spro: 
stowanie. 

Ś. p. C. Mikosza miał stanąć na 

o przyjął za dozorcę robotników rol- 
o a bardziej iż od 16-VII jes: 
tem stale chorym na ciągle powta- 

rzający się skrzep na prawej nodze, 

umówił się u mnie za opłata 35 zł. 

miesięcznie. Po przyjeździe od 5 czer- 

waniu zaczął mi psuć a niersz wy- 

rządzał swojem zarządzeniem szkody; 
mało tego skoligacił się z robotnika: 

mi do tego stopnia iż mając swój 
pokój zapraszał do jednego łóżka 

spać; o dozorze mowy być nis mo- 
gło. Musiałam trzymać z dzleka. Ne- 
zywał stale siebie „ministrem bez 
teki”. W czerwcu otrzymał z przyz- 

nanej mu zapomogi na wrzesień 60 
zł. za które zrobił buty długie i 25 zł. 
skradli mu w Wilnie. Obranie raiał 
tylko jedno które i zostało bielizny 
żadnej w butach których przyjechał 
chodził tylko tydzień. Od rozpoczęcia 
żniw chciał się wywdzięcyc istotnie 
za czas co nic nie robił poprosił ku- 
pić mu kosę stanął do żyta w ciągu 
7 dni wtem 2 dni ze mną pracował 
gorliwie łąki kosił ale—niewytrzyme- 
le tak że musiałem mu wskazać o 
ile chce kosic osabno i dwa dni ko- 

„|sił. Nie jest prawdziwą wzmianka co 
do zajscia 12 b. m. Zajscie nastąpiło 
na tle niewykonania roboty zas iro- 
niczny pogardliwy usmiech i cynizm 
z jakim traktował zawsze wywołał 
burzę z mojej strony powiedziałem 

czy uraza doprowadziła do tego że 
przez przemknięte drzwi wycelował 
z karabinu do mnie i żeby nie oto- 
czony robotnikami bym dziś nieżył. 
Karabinu mnie nie oddał poszedł w 
stronę Rudziszek, ulokowując się w 
tragicznem miejscu popełnił samo- 
bójstwo. Przyczyną samobójstwa nie 
było zajscie ze mną ono było tylko 
powodem, gdyż ś.p. Mikosza powta- 
rzał nieraz że życie jest bez przysz- 
łości i darmo tylko walczy z trudno- 
sciami obecnymi, nie wierząc w przy- 
szłe życie brak Wiary i szydzenie z 
Niej stan urodzenia i pochodzenia 
pchał go do zbrodni dalej niezado- 
wolenia z obecnego ustroju w Polsce 
że do wyrżnięcia rodzonego Wuja i 
burżujów nie dochodzi wyprowadzał 
go zrównowagi. Miałem co roku ko- 
legów biednych syna lecz im niepła- 
ciłem i wdawali się do roboty, . da- 
wałem bezpłatnie nawet mieszkanie 
w Wilnie a za czasow głodu i utrzy- 
mania do żadnych zajsc nie doszło. 
Nauką dla rolnikow i rodzin chcących 
pomoc biednej uczącej się młodzieży 
jest nieprzyjmowanie ludzi do domu 
bez wychowania i przekonań religij- 
nych i moralnych. Dało by się wiele 
napisać lecz chcę wziąsc za zasadę 
że nieboszczykow się niekrytykuje. 

Racz przyjąc p. Redaktorze Sza... 
i pow. z jakieim pozostaję 

Witold Kucewicz. 

Wilno 20-VIII 25, 
—н е ннн 

Kundle. 
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Dziś i jutro 

„Codziennie o 5-ej* į 

farsa Henneguina i Vebera, 

Początek o godz. 8 m. 15 w. > 

  
  

Jutro o godz. 11-ej wiecz. 

Nielka rewja „DOWIOZENIA”. 
NOR ZZROŻGLOSARD IAEA ELT S Ta V 

Rugi p. Riesza. 

Pan wizytator Riess zabrał się do tasó- 
wania nauczycieli gimnazjalnych. Przerzuca 
Ich z miejsca na miejsce, w zależności nie 
od ich kwalifikacji naukowych, ale od wl- 

° dzimisię pana wizytatora. 
{ Jak można zauważyć, motywem decy- 
- dującym bywsją tu przekonania polityczne 
nauczycieli. Ludzi e poglądach postępowych 
przerzuca się masowo do gimnazjum w Wi- 
lejce, a endekemi (wśród których nie brak 
Sił bardzo słabych) uszczęśliwia się gimna- 
zja wileńskie. Obok endeków, wyjątkowemi 
względami p. Riessa cieszą się podobno 
urodziwe nauczycielki, które również bywa- 
ją pusowane, choćby miały bardzo mierne 
kwalifikacje. 

Ciekawe światło na stosunki szkolne 
rzuca fakt, że np. w gimnazjum wilejskiem 

jest cała galerja portretów faworytów ende- 
cji z pp. Paderewskim i Hallerem na czele, | 

a natomiast brak wizerunku nawet obecne- 
go Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Bezwzględność p.Riessa w prowadzeniu 
rugów partyjnych powinna zwrócic nań uwa- 
ае opinii publicznej, a może nareszcie wła- 

dza szkolna zechce z tym wizytatorem zro- 
bić porządek. 
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_ bycie gospodarcze 
Przyczyny ostatniego kryzysu fi- .. 
nansowego na gruncie Wileń: .., 

skim. sł vt 

Znaczne pogorszenie się stosun- 4“ 
ków gospodarczych i zapowiedź nieo1>w 
wypłacalności szeregu _ solidnybińi -10 
przedsiębiorstw handlowo - ргхелуе:пво 
słowych na terenia Ziemi Wileńskiep i '* 
w ostatnich czasach ma sSMDjE (1952 

"źdródło nietylko we  wzrościeslo iw 
gólnym objawów przeżywanego prze- i|210' 
silenia gospodarczego naA przed- 1950 
/nówku i oddawna stwierd. zone : 
ktowaniem po macoszemu Td 

odnich, istni z$- Wschodnic stnieją NEPA. 
czyny dorsźne, pogarsz 
plakany stan gospodarczy wileńskich 
przedsiębiorstw  handigrto+wspłzumry- W 

„ slowych. 
W początkach caerwca Oddział 

szl o 25 proc. - dotyEALkIJGE Ele. 
dyskonto, z któr a ego korzystały-barrki- 

wilejskie LB kiškio Bako „Roan 
ntrale pozą mią [ dających swe 

Wileńską. Wpłynęło t ao mo kszy | ań- E 
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Dziš—Joanny Franciszki. 

Piatek | Jutro—Tymoteusza M. 
# — — 

21 Wschód słońca— g. 4 m. 28 

Slerpniaj Zachód „ —g.6 m 48 
  

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

URZĘOOWA. 

— Ograniczenia w sprzedaży 
fiowerów. Ponieważ w ostetnich 
czasach mnożyły się nieszczęśliwie 
a nawet i śmiertelne wypadki z po- 
wodu nieostrożnego strzelania z flo- 
werów, pod których postacią zresztą 

sprzedawane inne gatunki broni, 
przeto Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych postanowiło zastosować do flo- 
werów, bez względu na system i 
kaliber, w całej rozciągłości postano- 
wienia dekretu o broni I amunicji. 
Zekazana jest sprzedaż flowerów bez 
okazania zezwolenia oraz kupno ich 
przez małoletnich. Wszyscy posia- 
dacze flowerów mają w terminie 
nie krótszym, niż 3 miesiące, uzy- 
skać pozwolenie na ich posiadanie. 
Po upływie tego czasu zaś broń ta 
będzie konfiskowana, am właściciele 
jej, którzy nie postarali się o odpo- 
wiednie pozwolenie, będą pociągani 

do odpowiedzialności. 

© MIEJSKA. 

— Z Kasy Chorych. Dn. 18 go; 
bm. odbyło się posiedzenie Zarządu 
Kasy Chorych m. Wilna, na którem 
dokonano wyborów nowego prezyd- 
jum Zarządu. Na przowodniczącego 
wybrano p. Józafa Korolca, jego za- 
stępcą zaś p. Aleksandra Zasztowta. 
Pozatem ukontynuowano cztery stałe 
komisje: prezydjalną, finansową, ko* 
misję świadczeń | administracyjno- 
gospodarczą, w pracy których będą 
zatrudnieni wszyscy członkowie Za- 

i Kruk. Ponadto zgromadzeni wy- 

łonili z siebie stałą komisję lekarską 

dla badanin stanu zdrowia członków 

Kasy Chorych, przebywających w 

sanatorjum T-wa „Oze”. 
Zastępstwo naczelnego lekarza 

na czas jego urlopu powierzono dr. 
Adolfowi Narkiewiczowi. 

Pozatem załatwiono szereg spraw, 

dotyczących świadczeń członkom 

Kasy. 
Resztę porządku dziennego wo- 

aec spóźnionej pory odroczono do 

następnego dnia. (0) 
— lie nabrojono w Wilnie w 

ciągu dwóch dni. 19i20 b. m. Kra- 
dzieże—4 wykryto—1 (mało). Opilst- 
wo i zakłócenie spokoju publicznego 
— 17 (tego o nigdy nie brak w 
Wilnie). Przekroczenie obowiązują 
cych przepisów: Jazdy — 8. Admin. 
sanit. i porządk.—8. Meldunkowych 

—1. Handel — 13.  Nierząd — 1. 
Pokąsanie przez psa — 1. Potajem- 
ny wyszynk — 1. Przywłaszczanie — 
2. Podrzutek — 1. 

— Remont „Zielonego mostu". 
Już jest na ukończeniu po wyrepa 

rowaniu połowy jezdni przystąpiono 

jdo naprawy części mostu od spodu, 
oraz pomalowania konstrukcji wiązań 
górnych. 

Druga połowa jezdni 
maga naprawy. Sądzimy, 
doczeka wkrótce. (K) 

ZE SZKOLNICTWA. 

i 

także wy 
że się jej 

  

[ 
— Dyrekcja Gimnazjum Pań: 

stwowego im. Elizy Orzeszkowej 
|w Wilnie powiadamia, że wobec nie- 
| ukończenia robót kanalizacyjnych w 
gimnazjum  tutejszerm—nabożeństwo 
szkolne odbędzie się w dniu 15 go 
września, lekcje zaczynają się 16 go 
września. 

| — Szkoła żeńska zawodowa 
im. Marji Konopnickiej. Kierow- 
nictwo szkoły żeńskiej zawodowo 
dokształcajcej im. M, Konopnickiej 
w Wilnie (Pańska 7) komunikuje,   

Kurs całkowity trwa 3 lata. о- 

dziny zajęć od 6—9 po poł. 

Nowowstępujący powinni rnieć 

świadectwo z ukończenia czterech 

oddziałów szkoły powszechnej, lub 

złożyć odpowiedni egzamin. 

Osoby nie posiadający wymaga 

nych kwalifikacyj mogą być przyjęte 

do klasy przygotowawczej. 

Zapisy przyjmuje i udziela infor: 

macyj sekretarjat szkoły (Pańska 7) 

od dnia 21 sierpnia codziennie od 

godz. 5—7 po poł. 

SPRAWY_ ROLNE. 
— Kredyty rolnicze. W Mini- 

sterjum Skarbu pod przewodnictwem 

wiceministra skarbu p. J. Karšnic- 

kiego, odbyla się w tych dniach kon 

ferencja przedstawicieli banków pań: 

stwowych i Banku Polskiego w spra* 

wie kredytów rolniczych. Należności 

rolników — w stosunku do Banku 
Polskiego i banków państwowych — 

płatne w r. b., wynoszą około 70 mil- 

jonów złotych, z czego przypada do 

uregulowania: na sierpień około 14 

milj. zł, na wrzesień — 11 miij. zł., 

na październik — 17 milj. zł., na Ii- 
stopad—22,5 milj., zł, na grudzień— 

6 milj. zł. 
Konferencja stwierdziła koniecz- 

ność jaknajenergiczniejszego šciąga- 

nia w ciągu sierpnia i września na- 

Iežnošci od rolników z tytułu ciążą- 

cych na nich pożyczek. Udzielenie 

prolongat, wobec restrykcji kredyto- 
wych, jakie przeprowadza obecnie 

Bank Polski, oraz wobec znacznego 
unieruchomienia środków banków 

państwowych, uznano za niewska- 

zane. 

WOJSKOWA. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Kradzieże. Jacyś namiętni pa- 
lacze. W nocy z dn. 18 na 19 b. m. skra- 

dziono za pomocą włamania ze sklepu 
Szabaka Hirsza i Chaima Szema przy ul. 
Rudnickiej 20, papierosów i tytoniu na su- 
mę 1000 zł. Dochodzenie w toku. 

— Nieporozumienie małżeńskie. 

Dn. 19 b. m o godz. nieoznaczonej skra- 

dziono na szkodę Broch Gity, zam Tartaki 

nr. 17, ubranie | dokumenty. Kradzieży do* 

puścił się jej mąż Abram Broch, który 

dzenie w toku. 
-— Broszka złota. Dn. 19-b. m. o 

godz. nieoznaczonej skradziono na szkodę 

Made! Ziny, zam. Portowa 3, broszkę zło- 

tą wart 250 zł. Dochodzenie w teku. 

— Czy słusznie oskarżona? Dn. 

19 b. m. g. 10 Tinnel Kslagjam, zam. Rossa 
10 zameldował o kradzieży sukni wart. 30 

zł. przez służącą Stanisławę Kisiel, zam. 

Witebska 3 m. 2. Dochodzenie w toku. 

— Podrzucony chłopak. Dn. 15 b. 

m. o godz. 22-ej w bramie domu nr. 3 

ny podrzutek płci męskiej w wieku około 

4 tygodni. Dziecko skierowano do przytułku 

Im. Dzieciątko Jezus. Dochodzenie w toku. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski występuje dziś z 

ostatnią premjerą w tym sezonie, farsą 

Henneguln's i Veber'a p. t. „Codziennie o 

5-tej“. Wybitna ta spėlka autorska daje tu 

tyle przekomicznych sytuacji, tyle świet- 

nych qul pro quo, że farsa ta zdobędzie 

zapewne tak kołosalne powodzenie, jak w 

Paryżu | Warszawie, gdzie grają ją od sze- 

regu tygodni. W sztuce tej publiczność wi- 

leńska będzie miała sposobność po raz 

ostatni widzieć swolch ulubieńców, jak pp. 

Grabowską, Kuszlównę, Molską, Godlew- 

sklego, Kijowskiego, Purzyckiego, Wołłejko 

iinni Jutro i dni następnych „Codziennie 

o 5-ej". 
2 Teatr Letni. Wobec niedyspozycji 

p. Celińskiej, dziś wznowioną zostanie barw= 

na operetka wodewil Gruneke „Za ocea- 

nem”. Premjera „Słowika Hiszpańskiego" 

      

  — Powrót z „poligonu*. Nasze 
kochane „leguny* już wracają z obo- 
zu ćwiczeń. 25 b. m. powracają 
pułki ly, 5-ty i 6y p. p. Leg. oraz | 
reszta dywizji. į 

Po wytężonej pracy na letnich i 

leże do innej niemniej wytężonej ale 
o nieco spókojniejszem tempie. (k) 

NADESŁANE. 

ćwiczeniach powracają na zimowe! wa 

została odłożona. W sobotę 1 niedzielę 

graną będzie operetka w 4aktach Hervego 

p. t. „Nitouche* z p. Kosińską w roll tytu- 

łowej | p. Wołowskim w podwójnej roli Ce- 

lestyna Florydora. Pozostałą “1 tworzą 

najlepsze siły testru. „Nitoucheś otrzyma 

nową wystawę. Mad częścią muzyczną czu- 

niestrudzony p. Wiliński. 
— Dowidzenia. Wielka rewja pod 

"powyższym tytułem, zapowiedziana na so- 

botę dn. 22 b.m. o godz. 1l-ej wieczorem 

w Teatrze Polskim zgromadzi niewątpliwie 

tłumy publiczności. 

zbiegł w niewiadomym klerunku. Docho: | 

przy z. Stóstr Miłosierdzia został znalezio- | 

rządu według następującego podzia- że w roku szkolnym 1925/26 szkoła 

łu funkcji między poszczególne oso- | prowadzić będzie dwa działy: prze- 
by: w skład komisji prezydjalnej! mysłowy i handlowy. 

! Obfity w atrakcje program, udzial c4- 

— Uwadze szkolnictwa. Wszel: | łego AN Teatru Polskiego, oraz zupo- 

kie ogłoszenia i zawiadomienia o ma: | wiedziany „Dancing”, wróżą wielkie powo- 
dzenie. 

wchodzą pp. J. Korolec, A. Zasztowt, 
dr. Rafes i Zaks; w skład komisji #- 

| Dział przemysłowy, oprócz przed- 
miotów ogólno"kształcących obejmuje 

jących się rozpocząć wpisach, o ter: 
minie rozpoczęcia roku szkoln. i t.p. 

Bywalcy Teatru Polskiego cieszą się 

bardzo z powodu zapowiedzianego (w pro- 

nansowej wchodzą pp. Zaks, Bartnic- | rysnnek zawodowy, szkicowanie mo- 
ki i Gradowski; do komisji świad- deli, krój, szycie, rachunkowość i 
czeń zostali powołani pp. Kostro: , towaroznawstwo. 
wicki, Jedidowicz i dr. Rafes, do ko: | Dział handlowy: buchalterję, ko- 
misji zaś administracyjno gospodar- respondencję, naukę o handlu i 
czej — pp. A. Zasztowt, Gradowski kaligrafję. 

   

LECZNICA LITEWSK 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce 

oczu 1—21/3; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 1 

    

  

najtaniej i najlepiej załatwia Biuro Re- / grzmie) udziału baletu pani Łaszkiewiczo- 

|, Rozmaiłości. 
| Transfuzja krwi przy oparzeniach. 
p 
{ W jednym z londyńskich szpitall osią- 
gnięto ostatnio niespodziewane wyniki, sto- 

'sując  transfuzję, krwi przy ciężkich 

| oparzeniach. Jak wiadomo, największe nie 

! bezpieczeństwo przy oparzeniach przedsta- 
'włają: sok nerwowy i zatrucie organizmu 

| przez powierzchnie otwartych ran powsta 

, łych wskutek oparzenia. Wobec ustalenia 

| drogą obserwacji, że takie objawy zatrucia 

jdochodzą do najwyższego stopnia w 36 

| godzin po wypadku, chwila ta jest najod- 

powiedniejsza do transfuzji krwi. Choremu 

upuszcza Się krew do tego Stopnia, że traci 
on omal zupełnie przytomność, poczem 
uskuteczniona transfuzja odpowiedniej ja- 
kości krwi (I i pół litra dla dorosłych, pół 
litra dla dzieci) doprowadza w nadzwyczaj- 
nie już szybkim temple chorego do zdrowia. 

\ 

  

    

  

Mody. 
Najmodniejszy kapelusz. 

Kapelusze są obecnie pod znakiem 
aksamitu. Filc zostanie do codziennego u- 
żytku, o słomie nawet mówić nie wypada, 
iak bardzo stała się niemodną, a jedynym 
kapeluszem na codzienne potrzeby, oraz 
do wieczorowych sukien—jest kapelusz @К- 
samitny. 

Forma nie jest zbyt duża, ale п!е 5а 
to już maleńkie kapelusiki prawie bez 
rondka. Przeważa kolor błękitny, błękitno— 
szary we wszystkich odcieniach. Będzie to 
kolor przyszłego sezonu Wraz z pastelo- 
wym vieux—rose i srebrem. 

Duże perły wychodzą z użycia, wracó- 
ją znów mniejsze, choć także fałszywe, no- 
si się w dalszym ciągu dużo biżuterji 
wszędzie gdzie ją przyczepić można, a 
obecnie także I na kapeluszach. 

Ponieważ nie są modne gładko obcią- 
gnięte kapelusze, a aksamit powinien być 
lękko marszczony—,„bouillonó”—więc prze- 
ciąga się przezeń pierścionki. Dla takich 
kapeluszy, których kokardę podtrzymywać 
będzie kosztowny pierścionek, sprawa z0- 
stawiania Ich np. w szatni w teatrze, będzie 
dość ryzykowna 1 skomplikowana. Cały 
szyk tych kapeluszy polega jeszcze | na 
tem, że sam kapelusik będzie bardzo skrom- 
ny i tani, a przez spięcie jakiejś niewinnej 
kokardki małym pierśelonkiem z brylanci- 
kiem o kilku karatach, koszt jego podnieść 
się może zupełnie nieobliczalnie. 

Jest to więc ża oszczędność. gdyż 
wystarczy tylko, ieć jakiś jeden ładny 

pierścionek do którego z łatwością można 
dobierać kapelusz. Brylant nadaje się naj- 
lepiej, bo wtedy nie trzeba się krępować w 
doborze kolorów aksamitu co byłoby ko- 
niecznem w razie posiadania szafiru, lub 
szmaragdu, należy więc mieć jeden ładny 
pierścionek z brylantem zamiast niezbęd- 
nych do każdego kapelusza kilku z innymi 

drogocennymi Oszczędność kamieniami 
przedewszystkiemi.. 

E T ii 

  

IEGO STOWARZYSZENIA PO 
Wilno, Wileńska 28. 

od 10—11iod 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11— 

—2; skórne i weneryczne 10—11 I od 2—3; nerwowe 11—12. 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

klamowe Stefana Grabowskiego w ' 
Wilnie, ul. Garbarska 1 tel. 82, które ! 
udziela szczegółowych i bezstronnych | 

| Informacji. Bluro czynne od-9 i pół | 
'do 6 i pół bez przerwy. ! 

e 

  
Leczenie promieniami, fotografowanie, 

  

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

poleca się 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: 

Podanie, oferty, kosztorysy, utwory 
przepisuje si 

Ceny bardzo przystępne. 

KU ET NET TNT 

KZEZROTCZEJE RTECRÓCW › ЧЛОЛУПОНН ОЙО УЕА ЧЕ TAWERNA RODZICA 

Kupcy! Tylko umiejętna reklama 

осу $ 

ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

wej w osobach ulubienice publiczności wi: 

leńskiej jak: pp. Korzeniewskich, p. Rejze 

równy i inn. 
Bilety w 

dzimy nabywać je wcześniej. 

afiszach. 

Redaktor Józef Batorowicz. 

„Kurjer Wilef.“. 
kasie Teatru Polskiego. Ra- 

Szczegóły w 

  

ANITARNEJ 
Linoleum 

bronzowy, czarny i kolorowy 

Chodniki © neti. za metr. 

'Cerata do mebli i do stołów 

w największym wyborze 

i. Wildsztejna, Wilno 
Rudnicka 2. 

O 

przešyletlanie, elektrycz 

„też MOŻE! | an mit c: 
ę szybko i dokładnie. inne dokumenty. Szukaj 

natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim. 

bilansista bankowiec 
przyjmie posadę samo- 
dzielną. Bliższe informa- 
cje w Biurze Reklamo 
wem p. Grabowskiego 

Garbarska 1. 
"————— — 

Rytynowana nauczycielka 
studentka uniwersytetu 

  

Kim jesteś ? 
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę, charak- 
teru, określenie zalet, 

      

ż5 | Miq i Ireną | 
eś| Pamiętajcie s 
23 že reklama przelamie s5 

М м | ciężką waszą sytua- | g 2, 

as cję handlową. > 

O 5 
| 0. . 

©2 | Aoklana — divinių tan. | *   
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a runki przy na 

Wilno, Ś-to Jańska Ne 9. 

bywaniu broni, 

Z poważaniem F. 

bezpośrednio z zagranicy. Dla P. 
Członków Klubów Łowieckich udzielam rabatu о 10% 1 dogodne wa- 

za okazaniem legitymacji członkowskiej. 

fenkiewicz. 

Šilai Broni i Przyborów Myśliwskich 
F. ZIENKIEWICZA 

Jako dostawca Wileńskiego Towarzystwa Łowieckiego, mam za- 
szczyt powiadomić P. ». Myśliwych o nadejściu większego transport: 
broni i przyborów myśliwskich, 

u 
Pok 

W niedzielę 30 sierpnia 1925 r. o godz. 12 odbędzie się 

Drólne Zebranie członków Stow. Handlu i Przemysłu 
w lokalu St-nia (Pohulanka 3). 

Porządek dzienny: Zatwierdzenie nowego statutu. 
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ocali wasze przedsiębiorstwa od 

zguby w obecnym zastoju handlu! 

Jak powinniście się ogłaszać — najle- 

piej poinformuje Was —bezpłatnie 

nitro Reklamowe Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, telef. 82. 

Niewyczerpane źródło 
adresów i informacji! 
Księga Handlowo - Przemysłowa - Informacyjna 

„WILNO” 
zawierająca szczegółowe Informacje o handlu 

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

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

Cena 1 egzemplarza z przesyłką 7 zł. 

  

PNA   

(PRIUS 
czysty 

5% 
Już otrzymał 

Wętewicz Zwiedryński 
Ad. Mickiewicza 

Sprzedają bez zezwolenia 

С 
  

  

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk połski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrajowców — pojedyń- 
€zo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Monlu 

szki Ne 8 m. 4. 

lij syelłowa 
Dr. Ihnatowicza 
wybiela, wygładza, 

chroni od zmarszczek, 
usuwa żółtość twarzy, 

  

czerwienienie rąk,. 
pieczenie i swędzenie 
skóry. Wszędzie do 

nabycia. 

  

Endro «О 
nie zabieraj! 

Los 9083/c 11-ej P. 
P. Loterji Kl. zgubi- 
łem. Łaskawy znalazca 
raczy oddać Giorzu- 
chowskiemu, Zamko- 

wa 9. 

| na całe powiaty.   

wad, zdolności, przezna- 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokuły, ode 
zwy, podziękowania naj 
wybitulejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho - 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

  

ogniotrwała Kasa "taseikami, * 
motor 40 silnik, garni 

tur mebli pluszowych 

sprzedaje się tanio. Ró- 
wnież oddaje się iokal 

pod biuro ewent z mie- 
szkaniem Mickiewicza 11. 

  

Baczność! 
80 — 50 złotych może 
zarobić każdy dziennie 
obejmując zastępstwo. 
Zastępstwo oddaję także 
dla generałnych agentów 

acho- 
wa znajomość niewyma- 
gana. Z ofertą przesłać 
1 zł. celem wysłania pro- 
spektów. H. Spychalski, 
Toruń, Strumykowa 15. 

LGE 

Brsk, „kax”, zeligowskiage | 
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