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Wilno, Niedziela, 23 sierpnia 1925 r. 

KURJER WILEŃSKI 
   

Cena 15 groszy. | 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

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

kwi w Borkowskiego; Mickiewicza 5. Prenumefatę | ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, 

| wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. | 

Na sezon szkolny: 

  

50 alpagi 

szewioty mundurkowe 
sukna uczniowskie 

fartuszki pensjonarskie 

bielizna i galanterja 

(allkęuwjcy    
   

  

WWDOM FowPzeryowy 

POCEN 
Wino JMuckhtewicza 16. 

`   
Prywatne Носое Ва пооме н УИ. 

Zarząd powyższych Kursów, koncesjonowanych przez Min. 
W. R. i O. P. egzystujących od 6-ciu lat, zawiadamia, iż zapisy na 
Kursa na rck bieżący przyjmuje Sekretarjat Kursów w poniedziałki 
i piątki od godz. 12 — 2 w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach 
przy ul. Mickiewicza 22 — 5. 

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

Program obejmuje następujące przedmioty: Buchalterja ogólna 
handłowa, bankowa i przemysłowa, Arytmetyka Handlowa, Kore- 
spondencja i Biurowość, Nauka o Handlu i Prawoznawstwie. 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane: Stenografja 
i Nauka Pisania na Maszynach, oraz języki Francuski, Niemiecki 
i Angielski. 4 

     
  

Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie 
(z prawami) 

PI. Orzeszkowej Nr. 9. 

Nauka gry na instrum. solowych i orkierstrowych. Śpiew. so- 
lowy. Zespoły: kameralny, orkiestrowy, chóralny. Solfegio. Przed- 
mioty teoretyczne. Historja muzyki. 

Wpis zniżony. 
Zapisy nowowstępujących oraz ,dotychczasowych uczniów i uczenic od 

dn. 19 sierpnia. Początek zajęć dn. 1 września. Sekretarjat czynny od godz. 
4-е] do 6-ej wiecz. 

  

  

Wileńskie Towarzystwo Handlowo-Zastawowe 

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

(olowinę na oprocentowanie przyjmuje: 
na dogodnych warunkach. 

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

   
      

          
   

      
         

KONANISTYCZAŁ GIKNAZJOW LAY. 
Dąbrowskiego 5, 

z prawami gimnazjów państwowych. 
Egzamina wstępne rozpoczynają się 28 sierpnia. 

Kancelarja czynna codziennie od 9 — 1. 

Czytajcie „Kurjer Wileński". 

Czynna od g. 9 do 3 p 

  

  

  

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

p. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym $. Grabowskie- 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel, 82. Czynne o 

20, na 4-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 
5-0 łamowy, na 4-ej str 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy | 
Komuniksty (ogłoszenia tekstowe) za 

groszy. Układ ogłoszeń ne i-ej str. * 

8-mio ła4mowy. Terminy druku mogą 

je zmieniane dowolnie. 

КЕНЕ НЕНЕ TAS SU i PAST 

sprzedając 
Obrony Powietrznej Państwa. 

` ММ
' 

3 | Energiczni (e) panowie 

Zgłaszać się do Dyrekcji Lasów 

(panie) znajdą łatwy zarobek 

bilety na najkorzystniejszą loterję -fantową na Ligę 

Państwowych (W. Pohulanka” 

24 pokój 4) w godz. 12 — 1 ppoł. 
Wymagana mała kaucja. 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

f Biuro Przepisywań. 1 Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, bferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

' 

| Wiecznie przeklinana forma zalat- ! 

  

Kto chce wojny? 
Ziemię i wodę, powietrze i po- 

"wiania konfliktėw zbiorowych, pasji | wierzchnie, ludzi i zwierzęta, maszy- 

jak ludzkość, czy ma trwać tyleż co 

istnienie człowieka na ziemi? 

! Czy ostatni żyjący wedla kaino- 

wej tradycji z początku istnienia swe- 

‚ 90, będą znikali z powierzchni ziemi 

|z nożem na gardle bliźniego? 
Pesymiści twierdzą, że tak, a opty- 

miści... wątpią czy się da inaczej roz: 

strzygać zatargi, które ludzie przywy* 

kli pieczętować krwią. 

Już Heraklit z Efezu nazywał wo|- 
nę „ojcem i królem wszech rzeczy”, 

a mimo, że Lloyd George nazywa ją 
į džumą, mimo że zdawało się wszak 

| že ludkość współczesna z tej krwawej 

| kąpieli pięcioletniej wyjdzie oczy- 

  

od ostatniego strzału armatniego na 

|wszystkich frontach wschodu i za* 

chodu odzywa się głuche echo wo- 
/jenne, nie stłumione bynajmniej or: 

| kiestrami i wiwatami wizyt dyploma- 
| tycznych. 

Dzieją się na tem tle rzeczy urą- 

gajace tak dalece. logice, najprost- 

| szemu zdrowemu rozsądkowi,wreszcie, 

,wrodzonemu zdawało by się poczu- 
'clu samoobrony i instynktu samoza* 

| chowawczego, że gdy się uważniej 

| przyjrzeć i śledzić za biegiem spraw 

 PRZNOWE SEE POZWANY O RERC ZBOCZA SWR IOWA | dyplomacji, handlu, i traktatów zwią- 

zanych z perspektywą wojny, to ogar- 

nia zwątpienie, azali ludzkość *ała 
nie jest wielkim domem warjatów? 

Czy zasadą narodów ma być: ni- 

szczyć siebie by żyć? Budować, two- 

rzyć, wznosić całokształty państw, 

miast, instytucji i organizacji społecz- 

nych i prawnych, poto, by co czas 

jakiś wywracać to wszystko na nice, 

skopać, jak stado kopytami, i... па 

nowo zaczynać w pocie czoła... 

Wieczne dobrowolne Syzyfyl... 

( , Bo I cóż widzimy obecnie w Eu- 
ropie? Każdy rząd, każda dyplomacja, 

nie wyłączając sowieckiej i niemiec= 

KLATEK TORO ATEEOZWCZWORACIAIY Miej, najmniej wiarogodnych w tym 

względzie, zaklina się wobec Boga i 

ludzi, że o wojnie nie myśli, że jej 

„nie chce, a że spokój ludów i pokój 

europejski, jest najdroższą troską i 

celem danego Państwa. 
Obok tego, wszystko, co Żyje i 

oddycha, przygotowuje się do jakiejś 

straszliwej rozprawy, stokroć okrop- 

niejszej niż ostatnie porachunki, któ- 

„re jednak, pamiętać to należy, wy* 

, kreśliły pono 9 miljonów istnień ludz- 
kich z obiegu. 

-szczona z mikrobów wojnotwórczych, | 

( politycznych, namiętności religijnych, | ny,. miljardy pieniędzy, miljony go- 

' lub sporów granicznych, wojna, stara | dzin i dni pracy, tysiące umysłów 

ludzkich, laboratorjów, fabryk obró- 

"cła bezgraniczna i niepojęta głupota 

ludzi, na wymyślne narzędzia niszcze- 

"nia, nietylko pracy, dorobku i bo- 
gactwa, ale nawet istnień ludzkich. 

| Przecie każdy robotnik, fabryku- 
jący materjał wybuchowy czy kara: 

„bin, każdy chemik, wytwarzający tru- 

jące gazy, lub mechanik, obmyślają- 

,cy nową broń, na siebie, na swoją 
cywilizację, na swój, jako części ludz- 
kości, dobrobyt i żywot, kraj i rodzi- 

nę, kuje broń okrutną. 

l wszyscy czynią to na wyprzódki, 

ze strachu, że sąsiad zrobi. więcej i 

lepiej! : 

Oglądałem kiedyś front wielkiej 

„wojny, w rok czy dwa po zawarciu 

pokoju. Milami ciągnęła się kraina 

śmierci I zatracenia, porwane szrap: 

nelami wzgórza, przepaściste, bez 

. końca, w zygzaki ryjące ziemię rowy, 

| ogromne schrony betonowe, resztki 

wiosek, i dworów i miasteczek spa- 
lonych i rozkruszonych na pył i proch, 

wyjałowione przekopami pola, zaro- 

słe krzakami i gajem, wycięte i po: 

szarpane, jsk okiem sięgnąć, lasy. 

Od miejsca do miejsca, cmentarze, 

zbiorowe mogiły, jeziora, w których 

gęsto bywało, (podobno), od trupów. 
Zdrowy rozsądek mówił: gdyby ta 

ilość ludzi, która tu się przez trzy la- 

ta mordowała wzajemnie, zajęła się 

uprawą tych pól i ekploatacją tych 

lasów, szumiały by tu łany pszenicy, 

stały fabryki i miasta, a suma pra- 

cy zużyta na zabijanie, dała by; w 

D-r W. Uimiastowski 
chor. płuc, 

wrócił i wznowił przyjęcia 

„ / od 12—1 I od 6—7. 
Ul. Żeligowskiego 5, m. 45., telef. 393. 

ENN MTS MN i ст 11 iai AN EDWARDA 

Teatr Polski 

  

Dziś o godz. 8 m. i5 

„Codziennie o 5-eį“ 

farsa Hennegulna | Vebera; | 

sr LLS IS T TIK CJ 

amunicji, koleje etc. zdawało by się 

więc, że świadomość niebezpieczeń- 

stwa sowieckiego i niezłomnej zasa- 

dy komunistów: walki z burżuazyjne- 

mi państwami, powinna być uwzglę- 
dniona w stosunkach z Sowiecką Re- 

publiką. Tymczasem cóż widzimy? 

Dyplomacja europejska przešcigala 
się, (nie wyłączając naszych przyja” 
ciół Francuzów), w zjednaniu sobie 
krwawej Rosji, wpuszczała skwapliwie 

i ufnie ambasady sowieckie, poto 

chyba, by wzmocnić u siebie niszczy- 
cielską robotę komunistycznej propa- 

gandy? Zupełnie jakby ktoś, mając 

u siebie tlejący się pożar, wylewał o 

pięć kroków wiadra nafty i dziwił się 
potem, że ma kłopot z gaszeniem 

pożogi! 

Poza tem, nie kryje się też ztem 

Rosja, że prócz propagandy, przygo* 

towuje i orężną rozprawę burżuazji 

europejskiej. Jest w tem logiczną i 

konsekwentną. Przygotowuje się do 

wojny, z techniczńą pomocą i p 

kierunkiem niemieckim, szybko za: 

stąpiwszy rady żołnierskie i poufałość 

szeregowców żelazną dyscypliną i 

sumienną fachowością. 

Na kogóż się w Rosji przygoto: 
wują te tanki, aeroplany, gazy, arma- 

ty, karabiny etc. Na Chiny? Na Azję? 

Nie, wszyscy wiedzą że na Europę, 

na Zachód, na państwa o „burżuazyj- 

nym ustroju”. I te właśnie państwa 
dostarczają Rosji na każde zamówie- 

nia takiej broni, jakiej chce i potrze* 

bujel Broni na siebiel By zarobić 

dziś grosze, państwa i narody euro* 

pejskie pomagają do organizowania 

zbiorowej rzezi na siebie i ruiny 

wszelkiego dotychczasowego dorobku 

współczesnej kultury. Że to robią 
Niemcy dla swych aljantów, nie ba- 
cząc, że w ogólnym chaosie rozpę* 

tanej wojny, nie koniecznie im mo- 

że pójść dobrze, to ostatecznie jest 

dość zrozumiałe, bo żyją ideą re" 
wanżu, bardzo naturalną, w Rosji zna- 

lazły sojusznika, najbardziej burżujską   innej formie wydajności, cuda kultu“ 

ry i błogosławieństwo dobrobytu. 

Ale jakaś siła fatalna, silniejsza 

„od ludzi, pcha ich ku niszczeniu się 

wzajem, coraz wymyślniejszemu. 

Inna sprawa. Nie tajnem jest ca- 

łej Europie, że Sowiety nie wyrzekły 

się bynejmniej nadziei doprowadze- 

nia Europy do owocnego fermento- 

wania i 

rewolucji, mających zmienić postać 

świata. Każde pańswo, ma doczynie- 

nią z szeroko zakreśloną, doskonale 

i celowo prowadzoną agitacją w tym 

kierunku, popartą obfitemi subwen- 
cjami, czerpanemi z piezliczonych 

zrabowanych skarbów. 

Raz po raz wybuchają na tle ko- 

munizmu rozruchy, odkrywają się 

spiski, zamachy stanu, afery szpiegow- 

skie, niszczą agenci sowieccy składy 

wybuchu komunistycznych ;” 

swą psyche nakłoniwszy do harmonii 

!z komunistycznem państwem, chcą 
'l muszą mu pomagać. Ale reszta 
„Europy? Mając. zbója i mordercę 

| czytajntego za ścianą, sprzedawać 

| mu broń nz siebie... Oto jest logika 

| narodów, państw i... fabrykantów. 

! Podczes gdy jedynie ostry i zu- 

pełny bojkct Rosji, mógłby zatamo* 

wzć jeśli nie wstrzymać jej rozwój 
militarny, kapitalistyczna Europa po 

maga do szybkiego przygotowania 

się Sowietów, do śmiertelnej rozpra: 

wy ze współczesną cywilizacją. 

A no... zbierze ona to, co posieje, 

ale bodaj że wtedy, gdy taka chwila 

nadejdzie, nie będzie wcale ziarna, 

ani żniwiarzy. 
Hel. Rom. 

na 
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Wiadomości polityczne. 
Podana w prasie wia- 

Fremjer po- domość, jakoby prezes 
WENA Rady Ministrów zamie- 

* rzał jeszcze w bieżą- 
cym tygodniu wyjechać na Górny 
Śląsk, do Wielkopolski i Małopolski 
celem wygłoszenia szeregu wykładów 
na temat położenia gospodarczego 
Polski, jest obecnie nieaktualna. 

Jak się dowiadujemy, p. premier 
Grabski narazie nie zamierza opusz: 
czać Warszawy. 

Dookoła noty Ambasador francuski 
| francuskiej. w Berlinie wręczył mi- 
nistrowi spraw zagr. notę francuską. 

W najbliższych dniach gabinet zaj- 
mie się notą i wystosuje do rządu 
francuskiego pytanie, czy jest gotów 
przystąpić do bezpośrednich ustnych 
pertraktacji. 

Przypuszczają, że nota francuska 
bardziej ułatwi realizację paktu, ani- 
żeli pierwsze noty Briands. Nota po- 
zostawi zapewne rządowi niemieckie- 
mu inicjatywę co do zwołania konfe- 
rencji, podobnej do konferencji lon- 
dyńskiej z r. 1924. 

Z powodu porozumie- 
z. a nia, osiągniętego w Wa- 

poro- szyngtonie pomiędzy 
REZ delegacją belgijską a 

- kańskiem. specjalną komisją do 
spraw długów zagrani- 

cznych na punkcie sposobu regulowa- 
nia długów belgijskich w Ameryce 
„Morning Post” robi następujące u- 
wagi: Stany Zjednoczone postawiły 
Belgji znacznie dogodniejsze warunki 
płatnicze, niż Anglji. Ciekawe będzie, 
czy Komisja Amerykańska zastosuje 
do Francji ido Włoch takie same 
warunki, jak w stosunku do Belgji, 
czy też takie jak do Anglji. 

„Financial News” uważa, že gdy- 
by Ameryka przekreśliła angielskie 
zobowiązania, to Anglja poszłaby za 
jej przykładem w stosunku do innych 
państw, Ale ponieważ tak nie jest i 
płatnik angielski jest bardzo obciążo- 
ny, nadszedł najwyższy czas ażeby | 
Francja poczęla uiszczać Anglji swe; 
długi. 

Z Waszyngtonu do- 
RACE noszą, że obecność 

kty bez. grnbasadora  amery- 
płeczeństwa, kańskiego, p. Hough 

tona, na oficjalnych o- 
biadach i odbyte konferencje z p. 

Ostatecz 
' wie poczty 

„Danziger Neueste Nachrichten 
Genewy zawierającą treść decyzji komisji 

ne zwycięstwo Polski w spra- 
gdańskiej. 

zamieszcza specjalną depeszę. z 
rzeczoznawców Ligi Narodów 

w sprawie |inji portowej łącznie ze sprawą skrzynek polskich w: Gdańsku. 
Z polecenia L. Narodów treść tej decyzji 

rzeczoznawców została opublikowana 
Decyzja ta nietylko przyznaje w 

wisku Polski, lecz włącza cały obszar, 
towe skrzynki polskie do ustalonej 

ustalonej przez komisję 
w Genewie. 
głównych zarysach słuszność stano- 
na którym zostały zawieszone pocz- 
linji portowej, ustanawiając na tem 

terytorjum prawo Polski do zaprowadzenia polskiej służby pocztowej. No- 

wa linja portowa ciągnie się aż do głównego gdańskiego dworca kolejo- 

wego, dając tem sammem Polsce prawo do umieszczenia skrzynki poczto= 
wej również i na gmachu dworca g 
dworcu głównym polskiej służby pocz. 

łównego, oraz do zaprowadzenia na 
towej. 

| Linja portowa obejmuje dużą część miasta Gdańska, a szczególnie 

| główne jego ulice, na ktorych, znajdują się domy handlowe, bankt, spich- 

jlerze, magazyny i t. d. Jak daleko linja portowa sięga 40 śródmieścia, 

wynika z faktu, że dociera ona do głównego dworca, obejmując takie ar- 

terje główne, jak ul. Długą, Rynek drzewny, Rynek węglowy i ciągnie się 

do wylotu miasta Gdańska poza Długi Ogród. Cała część kupiecka jest 

więc objęta służbą pocztową polską. Naturalnie do powyższego terytorium 

włączony został plac Westerplatte. 
' Sprawozdanie 
obu 
należą również do strefy pocztowej p 
tam zawieszone. 

decyzja powyższa na wniosek obydwu 

„Proletarjat francuski domaga 
W razie wykonania wyroku masy rob 
ażeby czyn ten uszedł bezkarnie. Pols 

W związku ze sprawą Maurass, 

interwencji... 

  

o Po   Briandem i Chamberlainem dały po- 
wód do pogłosek o mniej lub wię* , 

nów Zjednoczonych w Pakcie Bez- 
pieczeństwa. | 

Jedynie na wypadek, że nastąpi 
Niemiec, Francja może iść z pomocą 

rzeczoznawców stwierdza wyraźnie, : 
stronach Linji Zielonej drogi i place, przez które ta linja przebiega, 

  

* 

że położone po 

olskiej i skrzynki polskie mogą być 

W końcowym ustępie sprawozdania komisja zaznacza, że po 5 latach 
stron może być poddana rewizji, 

o ilć w tym czasie zostaną stwierdzone jakiekolwiek zmiany w sytuacji 

gospodarczej lub technicznej na terenie portowym. 

————————————————— 4 0924 5:0) 

Nieslychane ataki ną rząd polski fran- 
cuskiego pisma komunistycznego. 

Co na to nasze M. S. Z.? 

PARYŻ. „L. Humanite” umieszcza artykuł w sprawie wyroków śmierci 

na trzech polskich komunistów (Hibnśr, Kniewski i Rutkowski). | 

W artykule tym powiedziane jest między ianemi co następuje: 
się, aby wyrok nie został wykonańy. 

otnicze nie będą tego tolerowely, 
ka powinna sobie to uświadomić". 

który za podburzanie do wykonania 

zamachu na ministrą spraw wewnętrznych został skszany na 6 miesięcy 

ciężkiego więzienia „L'Humanite” zapytuje, czy rząd polski chce dopuścić 

do tego, aby zamordowano ambasadora polskiego w Paryżu. 

W końcu artykuł domaga się od rządu francuskiego odpowiedniej 

Nota w sprawie paktu nic nie mówi 

LONDYN. „Daily Telegraph" stwierdza, iż nota wysłana do Berlina 
nie zajmuje się wogóle sprawami polskiemi. 

Podobnież pakt bezpieczeństwa, ułożony pomiędzy Briandem a Cham- 

berlainem, dotyczy tylko spraw zachodnio-europejskich. 
Wszelkie formuły, dotyczące Niemiec oraz ich wschodnich sąsiadów 

cej bezpośrednim uczestnictwie Sta: , zostały poprostu w pakcie opuszone, „dla uproszczenia” sprawy. 
niesprowokowany atak ze strony 

przez terytorjum niemieckie, Anglja 
Tymczasem ze źródeł oficjałnych natomiast zastrzega sobie i w tym wypadku wolną rekę. 

można zapewnić, że Stany Zjedno: | 
czone nawet nie spodziewają się po- być przedłożona Lidze Narodów, celem wydania decyzji o zaszłytm kon- 
dobnego zaproszenia i gdyby go na- 
wet. otrzymały, to prawdopodobnie 
odmówiłyby wysłania swego przed: 
stawiciela na konferencję w sprawie 
Paktu, a to żeby nie wywołać przez 
obecność swego delegata fałszywego 
wrażenia. I 

Rząd Stanów Zjednoczonych u:' 
czestniczył w Londynie i w Paryżu 
przy wprowadzaniu w życie planu 
Dawesa jedynie dlatego, że był w 
nim bezpośrednio zainteresowany. 
Sprawa zaś zabezpieczenia pokoju w 
Europie leży poza interesami Sta- 
nów Zjednoczonych i załatwienie jej 
należy tylko do mocarstw europej- 
skich. / 

Taika KS 

Teatr Letni 
Dziś — wznowienie 

„Za oceanem” 
operetka Griineke 

Jutro-premjera 

„"ITOUCHE" 
wodewil Hervego. 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 
sj 

| 

Ka 

-Dngl @ nyniel. 
Zawitał "w mem kawalerskim 

gniazdku przyjaciel dawnych lat, pad- 
liśmy sobie naturalnie w objęcia, 
przyjrzeli wzajemnym łysinom, opo- 
wiedzieli sobie kilka nieprzyzwoitych 
anegdot o kobietach, po parę dowci- 
pów o żydach i Sejmie, a potem... 
Potem zaczęliśmy spoglądać na sie- 
bie z minami równie žyczliwemi jak 
zaambarasowanemi. Jakoś nie mie- 
liśmy sobie już nie do powiedzenia. 
Ale było nam tak miło, tak dobrze 
razem, że rozstać się nie chcieliśmy 
za mic. Tyle mieliśmy wspólnych 
przeżyć, wspomnień, lat, razem prze- 
pracowanych na bujnej, acz cierni- 
stej niwie publlcystyki! 

: Gdzież lepiej poruszać popioły 
pamiątek jak w zacisznym „kąteczku“ 
przy małej karafeczce z malutkiemi 
zakąskami, po których następuje 
trochę większy... rachunek. 

„Idźmy do klubu”, rzecze mój 
przyjaciel, „cóż tak będziemy  sie- 
dzieć, tam dopiero czas można spę- 

flikcie. Całonkowie Ligi Narodów 
Narodów. \ 

    

musieliby się poddač decyzji Ligi 

  

. Przegląd prasy. 
O zwycięstwie poczty polskiej w Gdańsku. — Pismo 

francuskie za rewizją granic Polski. 

Z powodu naszego ostatniego suk- 

cesu w sprawie poczty gdańskiej 

„Kur. Poranny” słuszną robi uwagę 

pod adresem działaczów wolaego 

miasta: 
„Jeżeli istotnie, jak prasa gdańska 

twierdzi, dają one (decyzje komitetu 
rzeczoznawców L. N.) poczcie polskiej 
szerszy | swobodniejszy zakres działa- 
nia, niż ten, w jakim pierwotnie zakre- 
ślał go rząd polski, stanowi to tylko 
dowód, że pieniactwo nie jest bynaj- | 
mniej najlepszą taktyką | że Gdańsk 
winien się nauczyć, do jaklego stopnia 
rachuba na dyskrecję I umiarkowanie 
rządu polskiego w każdym wypadku 
byłaby najlepszą polityką dla senatu 
Wolnego Miasta”. { 

W tymże n-rze „Kur. Por." przyto- 

których tęskni serce moje od dawna”. 
Wzruszenia sercowe w powaźnym 

klubie szlacheckim? Pomyślałem so- 
bie, że oto mam przed sobą typowy 
okaz halucynacji wspomnień, mirażu 
młodości, złudzeń przeszłości i t. p. 
marzeń, z rzeczywistością nie mają: 
cych nic wspólnego. 

Ale niech mu będzie... idźmy 
szukać w tym klubie wzruszeń z 
dawnych lat. 

Jedziemy taksiukiem oczywiście. 
Mój przyjaciel z początku się cieszył, 
że Wilno tak stołeczne ma teraz wy- 
gody, ale potem westchnął i kręcić 
się zaczął, gdy auto skacząc jsk koń 
wyścigowy brał bez trwogi przeszkody 
i barjery położone gwoli urozmaice- 
nia życia Wilnianom, na całej dłu- 
gości ulicy uparcie „prospektem na- 
zywanej. 

„Jakoś” powiada było w tych do 
rożkach przytulniej i furmani znali, 
witali, pytał niemal każdy, a ci pan 
do klubu dworzańskiego, ci tak... do 
panienek? A te szofery, siedzi każdy 
jak wywłaszczony z Sowdepji hrabia 
i nie wie nawet gdzie Kopanica, a 
"gdzie Pošpieszka, tylko mu jakieś 

czoao sensacyjny artykuł paryskiej 
„Ere Nouvelle”, która niespodzianie 
opowiada się za rewizją granic Pol- 
ski. „Kur. Por.” przypomine, że „Ere * 
Nouv.” uchodzi za organ jednego z 
formalnie niepolitycznych wprawdzie, 
lecz tem: niemniej naczelnych człon- 
ków obecnego francuskiego rządu. 

W piśmie tem niejaki p. Wiktor 
Basch, w artykule, zatytułowanym: 
„Po rozmowach londyńskich” 

„pisze o konieczności pacyfikacji Eu- 
ropy I „jeśli jeszcze nie przyjaznych, 
to w każdym razie dobrych | spokoj- 
nych sąsiedzkich stosunków* między 
Francją i Niemcami. Bezpośrednio po- 
tem p. Basch oświadcza, iż zdaniem 

1 
Nawet już po rozpoczęciu wojny kwestja konfliktu wynikłego może | 

! 

- 

miewającą, že Niemcy „w głębi swego 
serca i swego sumienia' nie zaakcep- 
towaly „instrumentu wersaskiego*. ab, 
wyjaśnie ten swój brak zdumlenia*p. 
Basch przypomina, że Francja także 
swojego czasu „w głębi serca i sumie- 
nia* nie zaakceptowała nigdy traktatu 
narzuconego jej przez Bismarcka, po- 
czem pisze dosłownie: 

„Bezwątpienia powiedzą nam, że 
traktat wersalski odebrał Niemcom tyl- 
ko te ludności, które ujarzmione zosta: 
ły prawem wojny I które rozpkczliwie 
prainęly oswobodzić się od znienawi* 
dzonego jarzma Jest to prawdą dla 
Alzacji i Lotaryngji, jest to prawdą dla 
prawie całej Polsk!,$ lecz nie jest to 
prawdą dla Gdańska, nie jest to praw- 
dą dla Kłajpedy. I niema taklego czło- 
wieka jasno patrzącego na rzeczy, któ- 
ryby nie był przeświadczony o nie- 
możliwości utrzymania urządzenia ko- 
rytarza“. 

„Kur. Por.” kończy swą wzmiankę 
zwrotem w stronę naszego Min. Spr. 
Zagr. ` 

„W każdym razie obowiązkiem pol- 
skiego przedstawicielstwa w Paryżu jest 
zawiadomić kogo należy we francus- 
kiem ministerjum spraw zagranicznych 

o fakcie zdumienia i oburzenia pol- 
skiej opinii z powodu publikowania na 
łamach „Ere Nouvele* produktów bez- 
czelności niemieckiego agenta tytułują- 
cego się francuskim publicysta". 

llekroć przed sądem polskim stają 
przestępcy polityczni ze skrajnej le- 

lwicy, a zwłaszcza komuniści—pisma 
| prawicowe miotają obelgi na adwo- 
| katów, występujących w obronie pod- 
sądnych. Tak było i po ostatnim pro- 
cesie Hibnera i tow. 

Kołduny. 
(Temat zapożyczony z bajki Kryłowa 

„Diemianowa uchba“) 

— ŚSąsiedzie, jakże tak — 
czem' znów pusty talerz? 

— Kocbanieńki, toż ja podjadszy. 
— Już bez blag! 

Jeszcze troszeczka choć. 
. — Dość. 

A — Ależ 
jakie tam znowu dość!.. Kołduny cbwa- 

lił sam. 
— Ja-ż trzy talerze zjadł. 

— Racbuje kto tam jadło? 
Do smaku kiedy przypadło, 

zjedz ty choć wszystko. Sagan mam. 
Kołduny ot, aż kapie łój... 

A może nie w smak tobie?.. tak mów- 
[że, brat ty mój, 

nie zmuszam przecie ja,broń Boże.. 
Kindziuk jest, jest parsiuk, ogórki z 

miodem może? 
Proś, żonka, także ty. Toż kumy wy. 

Kum twój. 
Tak ugaszczał raz Dymszę w cbacie 

swojej Rymsza. 
Nalegał, choć już micbę kołdunów 

zjadł Dymsza; 
brzuch mu spęczniał, kark  zsiniał, 

pot lysinę zlat, 
lecz jeszcze talerz bierze, bo co robić 

miał — 
i sapiąc w głos ostatkiem siły 

kołdunów porcję zmiotł. Co widząc 
Rymsza rzekł:   Przeciw temu występuje energicz- 

nie Widz w „Kur. Polskim” i przypo- 
mina zdania wychodzącego we Lwo 
wie endeckiego „Słowa Polskiego”: 

„W Polsce nikt nie jest wyjęty z pod 
prawa, nawet komunista, nawet naj- 
straszniejszy w świecie terrorysta, każ- 
dy korzysta z dobrodziejstwa ochrony 
prawnej i może być skazany tylko na 
podstawie wyroku sądowego po pu- 
blicznej rozprawie. Proces ten był dra- 
żliwy: na ławie oskarżonych znalezli się 
cl którzy obwinili niesłusznie komu- 
nistę, jednak dia polskich instytucji 
publicznych powołanych do wymiaru 
spiawiealiwości, każdy obywatel jest 
pod ochroną prawa. Powinni się nad 
tem głęboko zastanowić nasi kómu- 
niści, których mózgi zostały obłąkane 

i wschodnią doktryną i spostrzec dobrze 
różnicę, którą dzieli praworządnošė od 
od zbrodni czerezwyczajki”. 

! Gdyby wałka z bolszewizmem — 
dodaje Widz—nie była toczoną w imię 

  
„wyższych, niż bolszewizm, kultura!- 
nych i cywilizacyjnych zasad byłaby 
pozbawioną wszelkiego moralnego 
sensu. | , 

2 Bialorusi sowieckiej. 
Elektryfikacja Białorusi. 

Miński Oddział Trustu Elektrycz- 
nego Centraln. Rejonu zawarł umo- 
wy jeneralne i przystąpił do wyko- 
nania prac nad ustawieniem stacji 
elektrycznych w Klimowiczach, Krym 
kaah, Starogrodach i Klincach. 

Wszystkie zamówienia wynoszą 
około 200.000 rb. Prowadzą się per- 
traktacja w celu zawarcia szeregu 
nowych umów dla ustawienia stacji 
elektrycznych w ianych  miejsco- 
wościach, 

  

  

Narada w sprawie kampanji 
zakupów zboża. 

Przy mińskiej Giełdzie Towarowej 
niedawno odbyła się narada w spre- 
wie kampanji zakupów zboża w 
1925/6 r. Narada wskazała na nie- 
zbędność wykorzystania wszystkich 
środków w celu dostarczenia na ry- 
nek zboża chłopskiego. Dlatego też 
uznano za niezbędne zorganizowa- 
nie wpierw rynku towarów przemy- 
słowych, by zaspokoić w miarę 
możności popyt ze strony chłopów. 
Kampanja Zzakupėw zboża będzie 
ściśle związana z organizacją rynku 

Jego nie jest rzeczą bynajmniej zdu- towarowego. 

panem..." „Prawda mój drogi, panta i ja wzdychalemidia okazania jedności 
rei, trzeba się do rėgimu demokra- 
tycznego zastosować i złożyć coś ze 
swych gustów na ołtarzu przyszłego , 
ustroju świata”. 

Ale zauważyłem, że mój przyjaciel 
nie słucha wcale moich pięknych, fi- 
lozoficznych wywodów gdyż rozgląda 
się zamglonym ze wzruszenia wzro 
kiem w koło, dojeżdżaliśmy bowiem 
do stóp uroczych wzgórz, kędy wije 
się niby wąż żaltis, kręta i płocha 
Wilenka, kołysanka Giedymina. 

„fich”*, szepnął ściskając mi dłoń 
i drżąc na całem ciele, „ach, gdybyś 
ty wiedział] Ile ja boskich chwil jej 
zawdzięczam. 3 

No, ani chybi, mego przyjaciela 
pochłonęły, owiały mgliste marzenia 
pierwszej miłości i pierwszych uczuć, 
musiał tu niezwykłych rozkoszy za- 
znać, w tych gajach, na tych wzgó- 
rzach z jakąś cudną hurysą wileń- 
skiego pochodzenia i dla tego tak 
gorączkowo gnał do tego klubu, i 
teraz ściskając mi nerwowo rękę 
przebiegał błędnym wzrokiem pię- 
trzące się drewniane galerje pawilo- 
nu w swoistym stylu zbudowane.     dzić wesoło i doznać wzruszeń do 

  

nowe nazwy i numery mów i tytułuj 

  

Wzdychając znowu: siedliśmy. Bo 

  PUK NJEJ 

duchowej z dawno niewidzianym 
przyjacielem, chociażby, zabij, nie 
wiedziałem zgoła, czego wzdycham?| 

W sali słabo i dyskretnie ošwietlo- 
nej, nikogo ale to nikogutenieczkol.. 
prócz naturalnie zespołu lokajów, 
którzy się naturalnie „jak jeden mąż* 
sunęli ku nam w przysiadach i lan- 
sadach, pytając, zwyczajem miejsco- 
wym „co w życzeniu jaśnie panom, 
raki wyszli, ale może kurczuk w ży-. 
czeniu?*  Zamówiliśmy potrawy i. 
tkwili przy bufecie dostateczną ilość 
czasu, by zrujnować przeciętnego 
obszarnika (ofiarę Grabskiego) a cóż 
dopiero chudego literatę! Nic to,mężnie 
zasiedliśmy do posiłku, rozglądając 
się wciąż po sali, jako że dziwnie 
melancholijnie nastrajała ta pustka i 
cienie snujące się po kątach jak 
widma dawnych lat. 

„Co u licha, za późno czy za 
wcześnie", mruknął mój przyjaciel, 
„ee, pewnie siedzą na górze i rzną 
w baka czy w świniel” 

Być może, rzekłem obojętnie. 
Idę zobaczyć, zaczekaj tu na 

mnie—odparł mój przyjaciel f skokiem 
jelenia szczutego. przez ogary Djan:   

— To lubię ja! Głodomor u mnie 
marny człek. 

A możeby tak jeszcze talerzyk, brat 
mój miły? 

Tu zerwie się gość. 
Cboć lubił kołduny — miał dość. 

Za czapę, za kapotę, Rymszy nie że- 
: gnając, 

czmycbnął jak zając. 

Benedykt Hertz. 

      

Juź nie będą pili samogonki. 
Biorąc pod uwagę olbrzymie zna- 

czenie przemysłu gorzelanego w go- 
spodarce rolnej, państwowa Komisja 
Planowa zaproponowała swym sekc- 
jom: rolniczej i przemysłowej opra- 
cowanie planu odbudowy przemysłu 
gorzelanego na Białorusi. 

Przemysł gorzelany zapewne zwię” 
kszy się do rozmiarów przedwojene 
nych. 

Pobór. 
W końcu września zostaną powo” 

łani do pełnienia służby wojskowej 
wszyscy obywatele urodzeni w r. 
1903. Jednocześnie odbędzie się po- 
bór urodzonych w r. 1902, którzy 
byli już powoływani w r. 1924 i o- 
trzymali odroczenia z powodu cho- 
roby lub też nie stawili się z jekich- 
kolwiek innych przyczyn. 

Budowa nowej kolei żelaznej. 

W r. 1926 rozpocznie się budowa 
nowej drogi żelaznej, łączącej Mińsk 
ze Słuckiem, długości 108 wiorst. 
Ogólny plan budownictwa dróg na 
Białorusi w latach 1925—26 przewi- 
duje sumę, wynoszącą około 2!/2 
miljona rb. 

  

    

Z pogranicza. 
Katastrofa samolotu sowle- 

ckiego. 
Samolot sowiecki, patrolujący na 

granicy polskiej, spadł z wysokości 
300 metrów, przyczem eksplodowal-. 
zbiornik z benzyną. Aparat objęty 
płomieniami, upadł w odległości za 
ledwie kilku kroków od słupów gra- 
nicznych. 

Straż pograniczna sowiecka wy- 
dobyła z pod szczątków spalonego: 
samolotu zwęglone zwłoki dwu lot- 
ników i odwiozła je samochodem do 
Minska, 

— —————————————————————————————————-7 7 — 099 7 ——>—————————————————-— 

ny pofrunął na schody.. czułem że 
mię—ogarniają samobójcze myśli... 
ciemno, zimno, wilgotno — starym 
serem pachnie i myszami.. bardzo 
to konserwatywny budyneczek, 

Po półgodzinki zlatuje mój przy- 
jaciel aż schody trzeszczą, Rzuca się 
na mnie i woła rozdzierającym gło- 
sem: „Ach świńiol świnio!” 

— „Cóś ty zwarjował? Też žartyl“ 
— Abo co? Czego ty chcesz 

odemnie! Świnio, aj, świniol 
— Przestań do djabła, żart żar- 

tem, ale poco mnie przezywasz? 
— Ja ciebie? 
—- М abo co? Rzucasz się na 

mnie i wrzeszczysz na całą salę: šmi- 
niol Więc do kogo to? 

— Ach tyś myślał, że do ciebiel 
Ależ ja z rozpaczy, z żalu,za ta miłą 
towarzyszką dawnych lat, ileż ja tu 
dzięki niej chwil... ach ładnych parę 
tysięcy można było wygrać i prze- 
grać tutaj, ładnych rozkosznych użyć 
wrażeń, a teraz co? Dwóch pryków 
gra drzemiąc w preferansa po 3 gro* 
sze od punktu... dobrze że nie na 
źdrowaśki... O czasy, o czasy! To 
Klub! To pudełko suszonych kon- 
serw nie Klub. Kiks, 
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argi Wschodnie. 
Targi Wschodnie, zainicjowane 

Pięć lat temu w bardzo skromnych 
Tozmiarach przez lwowską Izbę Han- 
dlowo - Przemysłową, coraz większą 

grać poczynają rolę w naszem zyciu 
gospodarczem. 

becnie w warunkach bardzo ciężkich. 

rządku dziennym znajduje się spra- 
wa wzmożenia eksportu polskiego 
drogą wyszukania nowych dróg na* 

 |szej ekspansji ekonomicznej. To też 
oznaczają one poważny etap w walce 

O naszą niepodległość gospodarczą. 

Jak nadchodzą wieści ze Lwowa, 

Targi Wschodnie, które odbędą się 

ой 5-go do 15-go września, zapowia- 
dają się bardzo dodatnio. 

Jaśli chodzi,o zgłoszenia krajowe, 

to w chwili obecnej przedstawiają się 

one znacznie lepiej niż w roku ubie- 

głym, wzmagając się z dnia na dzień. 

Wszystkie niemal gałęzle przemysłu 

polskiego będą na tegorocznych Tar: 
gach Wschodnich obecne. 

Na szczególną uwagę zasługuje 

wydatny udział wielkiego przemysłu 
górnośląskiego. 

W wyniku przeprowadzonej akcji 

na terenie m. Łodzi, zapewniony zo- 

stał udział  najwybitniejszych firm 

łódzkiego przemysłu włókienniczego, 

który ma wyraźny charakter ekspor- 

towy. ° 

Poraz pierwszy 'na tegorocznych 

V Targach Wschodnich został zorga” 

nizowany, jako osobna jednolita gru- 

pa—dział budowlany, w którym wez* 

mą udział wszystkie odłamy tego 

przemysłu. Organizacji tego działu 

podjęło się warszawskie wydawnictwo 

„Polskiego Przemysłu Budowlanego 

w porozumieniu z organizacjami po- 

szczególnych gałęzi przemysłu budo- 
wlanego. 

Rozwijający się powoli zolski prze- 

mysł lotniczy wystąpi również na 

Targach z inicjatywy 1 pod. egidą 

Departamentu IV Ministerstwa Spraw 

Wojskowych. W pokazie samolotów 
polskich na Targach Wschodnich wez- 

mą udział wszystkie wytwórnie kra- 

Targi Wschodnie odbywają się o-| 

Przypadają one na okres, gdy na po- į 

polskiego, w myśl uchwały zapadłej 
na ostatnim Zjezdzie tych Izb w cza- 
sie wystawy pomorskiej w Grudzią 
dzu. 

Według koncepcji Min. Przemysłu 
i Handlu rmniędzynarodowy Zjazd Izb 
Handlowych miałby objąć wszystkie 

| państwa evropejskie, ze szczególnem 
uwzględnieniem tych krajów, które 
w naszych międzynarodowych sto- 
sunkąch odgrywają lub odgrywać 
mogą rolę największą. 

Nowością o wielkiem znaczeniu 
społecznem będzie pawilon miejski, 
przeznaczony na wystawę urządzeń 
municypalnych, którą urządza repre- 
zentecja miasta Lwowa, zapraszając 
za pośrednictwem Związku miast 
polskich inne gminy. Olbrzymia ta 
wystawa, obejmująca urządzenie 
szkolne, sanitarne i inne, modele, 
grafikony, druki i t. d., zajmie 700 
metrów kwadratowych. 

Biorą udział w tej wystawie: War- 
szawa, Poznań, Łódź, Kraków, Kato- 
wice, Łuck i Lwów. 

Uderzającym wprost jest fakt, że 
brak będzie na tej wystawie Wilna. 
Dziwnem się też wydaje ten brak 
wszelkiego zainteresowania ze strony 
tutejszych kupców i przemysłowców 
dla Targów Wschodnich. 

Nie świadczy to zbyt pochlebnie 
ani o naszej reprezentacji miejskiej, 
ani o naszych instytucjach gospodar- 
czych. : 

Nawiasem mówiąc, czas wielki 
ażebyśmy pomyśleli o urządzeniu u 

nas w Wilnie Targów, które przy 
zmienionych okolicznościach mogą 
odegrać nader wybitną rolę w eks- 

porcie polskim. 
Kończąc stwierdzić należy, iż przez 

utorowanie drogi polskiemu przemy* 
słowi Targi Wschodnie stać się mogą 
czynnikiem twórczym w całokształcie 
polityki gospodarczej państwa i przy- 
czynić się do uzdrowienia naszego 
bilansu handlowego. 

M. G—n. 

Wstrzymanie wręczenia not Niemcom. 

BERLIN. (A.T.E.) Wręczenie noty francuskiej zostało odroczone do 
poniedziałku. 

Według półurzędowego komunikatu odroczenie nastąpiło dlatego, że 
przekłady noty angielskiej i niemieckiej mają się ukazać jednocześnie, 
a przed poniedziałkiem nie będą gotowe. 

Z drugiej strony krążą pogłoski, iż doręczenie noty zostało wstrzy- 

mane wskutek interwencyj niektórych państw, które zostały zawiadomióne 

o treści noty a które w jej brzmieniu chcą wprowadzić pewne zmiany. 

    

O poprawę polsko-austryjackich sto- 
sunków gospodarczych, 

WIEDEŃ. Przedstawiciele austryjackich sfer gospodarczych zamierzają 
wkrótce przybyć do Warszawy. Zamiar ich powstał wskutek tego, iż 
w związku z zamknięciem importu do Polski wyłoniły się liczne kompli- 

kacje w stosunkach handlowych austryjacko-polskich. 
„Neue Freie Presse” wita życzliwie plan wyjazdu przedstawicieli go* 

spodarczych i finansowych Austrji, do Warszawy. 
Porozumienie — pisze dziennik — jest koniecznem, ponieważ sto- 

gauk gospodarcze i handlowe między Polską i Austrją, prawie zupelnie 
ustaly. : 

Pierwotny plan wysłania formalnej delegacji został zaniechany. Przed- 
stawiciele poszczególnych gospodarczych korporacji austrjackich wyjadą do 
Warszawy, niezależnie od siebie, aby zetknąć się bezpośrednio z przed- 
stawicielami rządu polskiego. 

    

jowe. 

Chowański, pow. Stołpeckiego p. Dzie- 
midowicz, pow. Łuninieckiego p. Ża- 
kowicz, pow. Nieswieskiego p. Samo- 
tyja, pow. Kossowskiego p. Osipik, 
pow. Słonimskiego p. Zosimowicz, 
pow. Nowogródzkiego p. Lejkon i p. 
Grodzieńskiego p. Prawko. 

Nazajutrz po zjezdzie odbyło się 
posiedzenie Rady, na którem uchwa- 
lono zmienić nazwę Centralnego Ko- 
mitetu Białoruskich spraw na „Bieło- 
ruskaja Sielanskaja Rada Zachodniaj 
Biełarusi”. 

  

O ooo ZOO paz 

Teatr Polski. 
Codziennie o 5-6]. Krotochwila 
Henneguln i Webera w 3 akt. 

Znacząca godzina! W Paryżu nie 
można powiedzieć wśród franenzów 
że się będzie zajętym entre 5 ef six, 
bo wybuchają salwy śmiechu i pyta- 
nie, „z kim” skonfunduje nieświado- 
mego zwyczajów i powiedzeń, uży- 

gmatwaniny, wywijając się zręcznie i 
zabawnie. 

P. Grabowska znów pokazała co 
umie, po tylu rolach poważnych po 
niezapomnianej kreacji w Burmistrzu 
ze Stylmondtu i żony poety w Nie-; 

tak wzniošle, patetycznie, ' 
i głęboko dramatycznie pojętych, po | 

znów była | 

boskiej, 

szalónej werwie w Kiki, 
uroczą dziewczynką z Montmart'u 
pełną życia, temperamentu i swoistej 
naiwności w nieświadomym cynizmie. | 

, Wyglądała przytem ślicznie, jakby jesz- 
* cze bardziej rozżalić chciała swym wyja- 
' zdem.Sekundował jej, świetniejakzwy- 
kle ucharakteryzowany p. Godlewski, 
który swe typy robi poważnie, i nigdy 

„płytko nie ujmuje ról, nawet Iskkich, 
był świetnym bankierem - lowelasem. 
Slicznie wyglądała p. Kuszlówna, stroj- 

'na i szykowna, tylko powinna pilno- 
iwać głosu, by nie piszczeć tak prze- 
| raźliwie, żywo grała i swobodnie swój 
i wesoly epizodzik. P. Purzycki wybor- , 
| nym był buchalterem, ucharakteryzo- 

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Specjalny pociąg do Lwowa na 

czas trwania Targów Wschod- 
nich. 

Ministerstwo Kolei, w związku ze 
spodziewanym licznym zjazdem inte: 

resantów z Warszawy, zarządziło uru- 
chomienie nadzwyczajnego pociągu 
pośpiesznego, który kursować będzie 
przez cały czas trwania Targów po" 
między Warszawą a Lwowem i z po* 
wrotem. Pociąg ten odchodzić będzie, 
począwszy od dnia 4 września o go- 
dzinie 19 m. 10 i przybywać będzie 
do Lwowa o godzinie 6 m. 53 rano. 

Na prośbę Zarządu Targów Wschod: 
nich Towarzystwo Wagonów Sypial 
nych zgodziło się dołączać do tego 
pociągu wagon sypialny lej i Il-ej 
klasy. 

Uczestnicy Targów korzystają za 
okazaniem legitymacji Targów z 
proc. zniżki kolejowej w drodze po- 
wrotnej ze Lwowa. 

Zapotrzebowanie na mieszkania 
'zgłaszać nsleży mod adresem Biura 
Mieszkaniowego Targów Wschodnich 

‹ уе Lwowie, ul. Jagielońska Ne 1, W 
czasie trwania Targów Biuro Miesz- 
kaniowe urzędować będzie na pero- 
nie dworca kolejowego. 
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Wystawa malarska w Łodzi. 

W obecności przedstawicieli władz 
rządowych i miejskich odbyło się w 
Łodzi uroczyste otwarcie wystawy 
prac artystów prof. Wodzinowskiego 
i pani Rychter Janowskiej. Wystawę 
otwarto w miejscowej galerji sztuki 

w Łodzi. Wielkie wrażenie wywołał 
obraz prof. Wodzinowskiego pod tyt. 
„Zaduszki na Wawelu”, przedstawia- 
jący wizję naszej przeszłości. Oprócz 
tego wyróżnia się dzieło „Powstanie 
1863 r.* Pani Rychter-Janowska wy- 
stawiła obrazy, przedstawiające daw= 
ne dworki. 

Z zagranicy. 

  

(wanym na znany typ wileński. A. p. Japonja z oszczędności nie 

Ciekawym też punktem wystawy 
będzie jarmark drobiu, oraz wystawa 
bydła i koni. Prócz hodowców krajo- 
wych zgłosili udział hodowcy z Fran- 

wanych w wesołym Babilonie, kędy Kijowski wyzbył się ostatniemi czasy į 
szatan bal prowadzi, jak to nam ob- | sztywnošci i robi widoczne postępy wd 
jaśniał feljetonista Słowa. Co się dzie- rolach dziwacznych, narwanych mło: 
je w tym Paryżu codziennie o 5-ej,! dzieńców, zakochanych i wpadających ' 

urządza manewrów. 

„Daily Telegraph" donosi z Tokio: 
Władze wojskowe postanowiły nie 

| posunięty dobór 

  cji, Belgji, Holandji i Rumuniji. 
W czasie Targów odbędzie się też 

pierwszy międzynarodowy targ samo- 
chodowy. 

Kierownictwo Targów Wschodnich 
w roku bieżącym stara się, aby Tar- 
gi wpłynęły dodatnio ną rozwiązanie 
majżywotniejszego zagadnienia poli- 
tyki gospodarezej Państwa, a więc w 
pierwszym rzędzie przyczyniły się do 
wzmożenia wywozu. Dlatego też mi- 
mo silnego wpływu zgłoszeń wystaw- 
ców zagranicznych, przeprowadza ono 
w tym względzie możliwie najdalej 

i przyjmuje tylko 

zgłoszenia tych firm zagranicznych, 
| których udział w wystawie będzie cd- 
| powiadac naszym interesem gospo- 

/ francuską, 
darczym. Poza zbiorowemi grupami: 

rumuńską, węgierską i 
wschodnią udział wystawców zagra- 
nicznych będzie względnie ograni- 
czony. 

Natomiast dzięki propagandzie za- 
| granicznej, przeprowadzonej umiejęt- 

  

nie przez dyrektora Targów p. Gross- 
manna, spodziewany jest liczny na- 
pływ kupiectwa zagranicznego, który 
winien być wszechstronnie wyzyska- 
ny przez nasze koła handlowo-prze- 
mysłowe dla nawiązania nowych sto- 
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„Po Michale Weclawskim wzląwszy do rąk 
lutnię, 

na prezydjalnym stolcu męczy się okrutnie. 

1 dawnoby porzucił godności, zaszczyty... 

„ Nie rzuca — dla Ojczyzny — nasz mąż zna 
i komity. 

! Dręczą go tylko oba! Ž 
by nie był na ministra porwan do Warszawy. 

L uu i POCBEKIY 

Zjazd Białoruski 
, w Baranowiczach. 
! W dniu 15 b. m. odbył się w m. 
Baranowiczach zjazd przrdstawicieli 
Białoruskiej ludności województw 
Nowogródzkiego, Poleskiego, Wileń- 
skiego i Białostockiego. Zjazd został 
zwołany przez Centralny Komitet 

  

sunków handlowych, a przedewszyst-, Białorus. spraw, który powstał w 
kiem dla wzmożenia wywozu pol-; Warszawie w dniu 28 września 1924 
skiego. |r., następnie w dniu 23 marca r. b. 

Przemysłowcy niemieccy, którzy , przeniósł się do Baranowicz. 
w zeszłym roku stanowili 25 procent Zjazdowi przewodniczył prezes C. 
wystawców zagranicznych, zgłaszają K. B. S. p. F. Ciawlowski. Na zjez- 
wprawdzie udział i w tym roku, ale dzie było obecnych około 350-ciu 
przeważnie wymieniają towary, któ- delegatów, poruszano zaś kwestje: 

tego nie opisze żaden autor, chociaż 
niema autora, który by tego nie 

zyl Ale im dalej, tem bardziej jest to 
samo, od początku świata. Z pewnoś- 
cią za czasów jaskiniowych, przystro- 
jona w zęby mamuta i skóry zwie- 
rzęce kobieta, mówiła w dźwięcznej 

ką krowę, upoluj coś na obiad, a nie 
zapomnij urwać łeb jakiej papudze, 
żebymm miała w co się ustroić, gdy 
wracasz z polowania a ja na (ciebie 
czekam”.l gdy naiwny samiec ruszał 
po zdobycz, przewrotna samica, wa- 
biła znaczącym wrzaskiem zamiesz- 
kującego wielki baobab syna goryla, 
czy wnuka szympanss, i szczerzyla 
do niego zęby, a on drapał się po 
kudłach i biegł do niej w podako- 
kach z umizgiem. 

Od tego czasu, codziennie o 5-ej, 
„dzieją się rzeczy przeciwne moral- 
ności, wierności, i przyzwoitości, i 

o ile ludzie nie zmienią się w bez- 
płciowe anioły. Dlaczego 5 ta ješt tą 
uprzywilejowaną godziną, zostanie ta- 
jemnicą... Paryża. Być może, iż w in- 
nych miastach inna godzina jest bar- 
dziej umiłowaną. Wymagało by to o- 
sobnej i ścisłej statystyki, której do- 
tąd nie przeprowadził żaden urząd. 
A może i szkoda! Otóż wracając do 
sztuki, znanej i wyprobowanej firmy 
spólników francuskich, zawiera ora 
sensacyjną i zgoła detektywną nawet 
historję, Bobety, nie, Ginety, która jest 

pisywał, czasami po kilkadziesiąt ra- . 

jak Piłaty w Credo. P. Molska z wdzię- , 
o- | kiem i dynstykcją odegrała rolę pani | względów oszczędnościowych. W ko- 

bankierowej, pomniejsze role były 
również żywo i z werwą grane. 

| Wybuchem šmiechu žegnamy na- 
"szych artystow, bo mimo żalu za,nie- 
„mi, każą nam się śmiać z wesołych 

odbywać tego roku manewrów ze 

jłach wojskowych proponują, aby naj- 
| bliższe manewry odbyły się na rów- 
| ninie Mandżurji. 

jSkrócenie służby wojskowej 

mowie naszych praojców: Idź luby z 
maczugą na dzikiego jelenia czy dzi- 

pewnie tak będzie do końca Świata, | 

„ perypetji „codziennie o g. 8'/a* w Grecji. 

Нго. Z Aten donoszą: Rząd grecki 

przedłożył parlamentowi projekt skró- 
cenia służby wojskowej do 1 roku. 
Redukcja ta oszczędziłaby skarbowi 
150 do 190 miljonów drachm rocznie. 

  
  

  

_Rkuszerka-masażystka! 
M. BRZEZINA. 

"dl. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmóje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

KRONIKA. 
  

  

            ‘ 

  

  

Niedziela Dziś—Filipa, Benicjusza W. w niej udział szerokie uświadomione 
edzie Jutro—Bartłomieja ap. | masy społeczeństwa. 

23 Wschód słońca— g. 4 m. 31 Towarzystwo przeciwgruźlicze w 
Sierpnia] zachód „ — b: 6 m 44 | Vilnis, organizując w celu walki z 

RT" *tą straszną chorobą „tydzień prze- 

URZĘDOWA. ciwgruźliczy* od 30. 8. — 5. 9, u- 
,prasza wszystkich obywateli, by sta- 

— Ulgowe paszporty zagra-;neli do wspolnej walki z tym nie- 

niczne. Min. spr. wewnętrznych Przejednanym wrogiem ludzkości, 
poleciło pp. wojewodom przypomnieć ; Potrzebne nam są przychodnie i sa- 

urzędom administracyjnym | instancji, | natorjal 

że od petentów, składających poda- — Choroby zakaźne w mieście 

rych przywóz do Polski jest zaka- 
zany, 

Co się tyczy Rosji sowieckiej, to 
przedewszystkiem przybędzie i weź- 
mie udział w Międzynarodowej Kon- 
ferencji Izb Handlowych, która od- 
być się ma w okresie Targów Wschod- 
nich, delegacja z 4-ch osób, jako u- 
pełnomocnione przedstawicielstwo or- 
ganizacji handlu zewnętrznego Rosji 
sowieckiej. 

Odnośnie udziału , Rosji sowiec- 
kiej w charakterze wystawcy, to przed- 
stawicielstwo Sowieckie w Warszawie 
oświadczyło, iż staraniem jego bę- 
dzie, ażeby pewna grupa ekspona- 
tów rosyjskich znalazła się na tego- 
rocznych Targach. 

Godny podkreślenia jest fakt, że 
z inicjatywy lzby Przemysłowo-Han- 
dlowej we Lwowie, Ministerstwo Prze- 
mysłu i Handlu podjęło oficjalne 
kroki w kierunku zorganizowania w 
czasie tegorocznych Targów Wschod- 
nich międzynarodowego Zjazdu Izb 
Handlowo-Przemysłowych we Lwowie, 
który obradować będzie w związku 
z mającym się odbyć w tym że cza- 
sie Zjazdem lzb Handlowych państwa 

polityczną, reformy rolnej, odbudowy, 
bezrobocia, przemysłu, szkolnictwa, 
organizacyjne i inne. 

Po bardzo gorącej dyskusji, podję- 
tej przez obecnego na zjeździe posła 
białoruskiego klubu p. Raguli, zjazd 
uchwalił następujące rezolucje: Zjazd 
przyszedł do przekonania, że kresy 
Białoruskie, pozostające dotąd w 
ruinach powojennych, nie mogą na- 
dal służyć za teren walk politycz- 
nych i agitacji przeciw państwowej 
i że każdy Białorusin, jako obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na 
gruncie Państwowości Polskie, wi- 
nien dbać o spokój i podniesienie 
dobrobytu kraju. 

W sprawie reformy rolnej, zjazd 
wyraził gorące pożądanie, byz przy 
parcelacji miejscowych obszarów by 
ły wzięte pod uwagę w pierwszym 
rzędzie interesy miejscowej ludności. 

Następnie dokonano wyborów do 
Rady, której powierzono opracowanie 
programu i statutu oraz najszybszego 
zwołania następnego walnego zjazdu. 
Skład Rady jest następujący: z Rara- 
nowicz: p. Ciawłowski, jako przewod 
niczący, Olszewski, ks, Tatarynowicz, 

  

lilją na śmietnisku, nie, kokotką z 
Montmartu, córką bogatego bankiera, 
nie, jego kochanką... | tych podwój- 
nych ról i charakteru, który jej nada- 
je niechcący naiwny wielbiciel z Poi- 
ton, piszący powieść na konkurs a- 
kademji Goncoourt'ów, a kochający się 
z wzajemnością w uroczej Ginecie, 
wynikają zawiłe i dziwne perepytje. 
Kokotka znajduje się jako córka w 
domu swego „przyjaciela*, żona wma- 
wia mężowi że niepotrzebnie krył 
przed mią to, ;co robił o piątej u Gi- 
nety, bo ona to pochwala i odoptuje 
Ginetę, stary buchalter którego naz- 
wisko przybierał bogaty bankier by 
swobodnie, a niekosztownie hulać, 
dręczony jest przez dwie milutkie có- 
ry Monmartu wypierając się że nigdy 
nie zdradził żony i nie bywa po noc- 
nych spelunkachl 

Wszystko to dość zręcznie splecio- 
ne i zawikłane, zwłaszcza akt drugi 
stanowiący w myśl programu frarcu- 
skich pisarzy, kulminacyjny punkt sztu- 
ki. Początek cokolwiek rozwlekły. Da- 
lej tempo lię ożywia i płynie już ze 
zwykłą werwą francuską i zręcznoś 
cią płynięcia wśród najśmieszniejszej   

nia o paszporty zagraniczne, zarówno | Wilnie. Sekcja zdrowia przy magi- 
ulgowe, jak i normalne, należy bez- | stracie m. Wilna od dn. 3 bm, do 
względnie żądać przedłożenia za- dn. 16 bm. włącznie zanotowała 38 
świadczeń władz skarbowych O u-; wypadków chorób zakaźnych, z czego 
iszczeniu zaległości podatkowych i chrześcijan chorowało 28 i żydów 10 
że od obowiązka przedstawienia tych csób, a mianowicie: 1) na dur brzu- 
zaświadczeń mogą być zwolnione szny 9 chrześcijan i 1 żyd; 2) na 
tylko osoby, wyjeżdżające zagranicę | płonicę 10 chrześcijan i 3 żydów; 3) 
w celach naukowych, na zjazdy | na odrę 4 chrześcijan i 2 żydów; 4) 
międzynarodowe i w wypadkach wy- | na krztusiec 4 chrześcijan i 3 żydów; 
jazdów nagłych. Pozatem Min. spr. 5) na biegunką chorowała 1 osoba 
wewnętrznych poleciło Ścisle prze- (żyd) i 6) na ospę 1 osoba (chrze- 
strzegać, aby paszporty ulgowe krót- ścijanin). (I) * 
koterminowe wystawiane były na — Że straży ogniowej. Od dn. 
terminy zależne od celów wyjazdu. 1 stycznia br. do dnia wczorajszego 
M. 5. W. poleciło też, aby na pa- straż ogniowa była wzywaną na 
szportach ulgowych krėtkotermino- miasto w 130 wypadkach, z czego 
wych czyniono następujące adno- w bieżącym miesiącu w 14 wypad: 
tacje: paszport może być przedłużo- kach. (I) 
ny przez konsulat tylko za opłatą;  — Z pogotowia Ratunkowego. 
250 zł. . Od dn- 1 stycznia br. do dnia wczo- 

MIEJSKA. | rejszego pogotowie ratunkowe m. 
Wilna udzieliło pomocy 2349 osobom 

Tydzień przeciwgruźliczy. | «zego na miasto było 1070 wypad- 
Najgorszym wrogiem ludzkości jest 
gruźlica, czyli suchoty. Straszna ta 

ków, a w swej przychodni udzielono 
omocy 1279 osobom. Oprócz tego 

choroba zabiera rok rocznie miljony 2 й b m 
ludzi. Sprzyjają jej u nas przede- 

od dn. 30, V. br. przy pogotowiu га- 

wszystkiem warunki powojennego 
tunkowem do dn. wczorajszego za- 

życia, jak: kryzys ekonomiczny i 
szczepiono 322 osobom ospę. (I) 

mieszkaniowy, niechlujstwo i nieu- 
— Z łaźni miejskiej. W laž- 

ni miejskiej od dn. 9 bm., do dnia 
świadomienie ludności, która lekce- 
waży tę straszną chorobę. 

16 bm. włącznie odwszono 370 osób, 
; z czego z przytułku dła stsrców 296 

Walka z gruźlicą wymaga dużych | osób i z ochron dla dzieci 74, oprócz 
środków materjalnych; to też będzie 
skuteczna tylko wtedy, gdy wezmą 8 mieszkaniach, (I) 

  

i 

    tego przeprowadzono dyzynfekcję w 
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— Przestępczošė Wilna. Od g. 
9 rano dn. 21 b. m. do godz, 9 ra- 

„Okólnik p. Grabskiego, jako nie- 
oparty na prawie i wyrzźnie sprzecz- 

` 

'delegatów. Omawiano sprawę u- 
"działu Białorusinów w wyborach do 

no dn. 22 b. m. przestępstw, podle- ny z ustawą językową z dn. 31 lip: Sejmu łotewskiego. Ulchwalono wziąć 

gających kompetencji sądu okręgo- 
wego, sądu pokoju i władz admini- 
stracyjnvch było 53 z czego: 1) kra: 
dzieży 7 (wykryto 5), 2) za opilstwo 
i zakłócenie spokoju publicznego 23 
osoby; 3) za przekroczenie przepi- 
sów o jazdzie 1 osoba; 4) za prze- 
kroczenie przepisów administracyjno 
porządkowych i sanitarnych 9 osób; 
5) za handel w godzinach zakaza- 

nych 8 osób; 6) za włóczęgostwo 1 
osoba; 7) za znieważenie 1 osoba; 
8) przytrzymano 1 osobę; 9) pożar 1 
osobę i 10) konfiskata pisma biała- 
ruskiego „Życie białorusa* za wy: 
drukowanie artykułów, zawierających 
cechy przestępstwa z art. 129 k. k. 

— Kradzież, której nie było. W 
sprawie rzekomej kradzieży u Bo- 
rucha Turgiela, właściciela apteki 
przy ul. Niemieckiej 15, (a zam. przy 
ul. Portowej 15) dokonanej dnia 20 
bm. na sumę 6,000 zł. o czem pisa- 
liśmy we wczorajszym numerze, po: 
licja wyjaśniła, że Boruch Turgiel, w 
celu uzyskania premjum asekuracyj- 
nego, z towarzystwa ubezpieczeń 
„Port”, dokonał symulacji kradzieży 
z włamaniem, wywożąc uprzednio 
rzeczy do swojej teściowej, Chai 
Grunsztejn (Zawalna 27), która rze- 
czy ukryła u siebie w sklepie bła- 
watnym przy ul. Mikołajewskiej. 
Turgiela policja aresztowała, i od- 
dała do dyspozycji władz sądowych. 

SPRAWY PRASOWE. ; 

Dn. 21 b. m, z 
Rządu, | 

— Konfiskata. 
polecenia Pana Komisarza 
skonfiskowano cały nakład pisma bia- ; 
łoruskiego w ilości 2155 egz. p. t.; 
„Życie bialorusa“ Ne 2, za wydruko- 
wanłe artykułu: „Kazarma czy szko- 
la“ i „Razstreł Botwina*, zawierają” | 
cego cechy przestępstwa z art. 129) 

U BIAŁORUSINÓW.   — Gimnazjum białoruskie. Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego opraco- 
wało plan wykładów gimnazjalnych | 
zazrfaczając, iż. wykłady geografji | 
ogólnej i ogólnej. historji. w gim- | 
nazjach mniejszości narodowych 
winny się odbywać w języku polskim ! 
— zgodnie z okėlnikiem ministra | 
oświaty, St. Grabskiego. 

Zaznaczając ten fakt, 
Biełarusa* dodaje: 

„Zyćcio 

ca 1924 r., jest zarządzeniem niele- 
galnem 1 mależy przypuszczać, że 
wszystkie szkoły mniejszości nero- 
dowych, których prawa p. Grabski 
chce ograniczyć, potrafią znaleść 
drogę do anulowania bezprawnych 
wyinagań. Lecz okólnik sam przez 
się będzie doskonałym przykladem 
tego, jak panowie ministrowie po- 
zwalają sobie zupełnie się nie liczyć 
z panującem prawem, 
o ograniczenie praw „inorodcėw“. 

— Nowe pismo białoruskie. 
Dn. 14 bm. ukazał się Ne 1 czaso- 
pisma „Žyčcio Biełarusa*. Pismo 
ma się ukazywć 3 rezy tygodniowo. 
Jako odpowiedzialny redaktor - wy- 
dawca pismo podpisuje J. Turkie- 
wicz. Artykuł wstępny nawołuje 
włościaństwo do wysyłania swych 
dzieci do gimnazjów białoruskich: 

„Rodzice! dziś, gdy urodzaj wam 
dopisał, wy, zwożąc swój dorobek z 
pola, powinniście wydzielić z niego 
cząstkę niezbędną na rzecz edukacji 
dzieci — na wysłanie ich do swego 
rodzimego gimnazjum białoruskiego. 
Pamiętajcie, iż wam wszystkim—ca- 
łemu narodowi białoruskiemu — po- 

los i naszą wolność, potrzebni ro- 
zumni, świadomi i szczerzy wodzo 
wiel”... 

Sądząc z doboru materjału i je: 
go oświetlenia, pismo reprezentuje 
lewicowy kierunek społeczeństwa 
białoruskiego. 

— Rocznica. Dn. 20 bm. upły- 
nęło 6 lat od zgonu działacza bia- 
łoruskiego i twórcy wspałczesnego 

| ruchu odrodzeniowego, Jana Łuckie- 
wicza. 

— Białorusini w Łotwie. Sto- 
warzyszenie Białorusinów-wyborców, 
które zostało założone w kwietniu 
rb., jest pierwszą próbą zgrupowania 
mniejszości białoruskiej w Łotwie na 
gruneie społeczno politycznym. W 
ciągu czerwca, lipcu i sierpnia ini- 
cjatorowie T-wa i Tymczasowy Za- 
rząd zajęci byli pracą organizacyjną, 
zakładając oddziały T wa w miastach 
prowincjonalnych i miasteczkach Ło | 
twy.- czkolwiek praca organizacyjna 
jeszcze nie jest ukończona i nie 
wszystkie oddziały zdołano urucho- 
mić, Zarząd Tymczasowy wobec zbli- 
żającego się terminu składania list 
kandydatów do Sejmu, uchwalił zwo- 
łanie zjazdu delegatów. Da. 2 bm. 

o ile chodzi | 

' udzizł w wyborach, zgłaszając własną 
listę Białoruską w 3ch okręgach 
wyborczych: Letgalskim, Zemgalskim 

li Ryskim. Ogółem wystawiono 28 
„kandydatów, z liczby których zjazd 
zaakceptował 20 tu. 

L) WYPADKI i KRADZIEŻE. 
' W Wilnie. 

| — Wykryci złodzieje. W spra- 
(wie kradzieży u inżyniera Mieczni- 
, kowskiego (Piwna 15), o której pisa- 
|liśmy w swoim czasie, dochodzenie 

| policyjne ustaliło, że kradzieży doko- 
nali Lewandowski Leon i Skała Win- 

| centy (zawodowi złodzieje), którzy 
| zostali aresztowani i przekazani sę- 
dziemu  śledczemu V| okręgu m. 
Wilna. (I). . 

— Samobėjstwo starszego przo- 
downika. Wczoraj o godzinie 8 m. 40 

| rano zameldowano policji, że st. przodow- 
nik Bronisław Władyczański. popełnił w ho- ‘ 
telu „Wenecja* (Kolejowa 7) samobójstwo 
przez danie 2 strzałów rewolwerowych w 

;lewy bok, poniżej klatki piersiowej. Zawez- r 
"wane pogotowie ratunkowe, odwiozło go w 
stanie bardzo ciężkim do szpitala św. Ja 
| kóba. St. przodownik Bronisław Władyczań- 
„skl pracował w komendzie okręgu p. p. m. 

! trzebni są ideowi szermierze i o nasz Wilna. (1) 
' — Żona złodziejem. Dn. 21 b. m. 
* Aleksander Czarnecki, (Ponarska 2), zamel- 
dował policji, że tegoż dnia o godz. 16 pod: ; 
czas nieobecności w mieszkaniu żona jego 
Leokadja, zam. 'u swych rodziców przy ul. 
Lwowskiej 14 rozbiła w mieszkaniu szafę. 
z której zabrała swoje rzeczy, oraz wybiła 
okno do mieszkania Aleksandra Paszkow- 
sklego, skąd zabrała kosz z bielizną I go- 
tówką 416 zł. na ogólną sumę 700 zł. Rze- 
czy te stanowiły własność Aleksandra Czar- 
nockiego. Dochodzenie prowadzi się. 

— Kradzieże. Dn 21 b. m. o godz. 
17 m. 15 Helena Rypińska (Piłsudskiego 1 
m. 8), zamełdowała policji, że podczas 
nieobecności w mieszkaniu Jakóba Bubleje, 
tamże zamieszkałego, bawiącego obecnie 

iw  Drusklenikach, nieznani złodzieje, po 
| wyłamaniu drzwi, dokonali kradzieży  róż- 
|nych rzeczy wart. śktórych narazie nie da 
się ustalić z powodu nieobecności właści: 

j gel mieszkania. Podejrzenia brak. Docno- 
dzenie w toku. 

— Dn. 21 b. m. skradziono ze sklepu 
Franciszka Konarzewskiego przy ul. Mic- 
kiewicza 35, po wybiciu szyby wystawowej 

| 6 szt. pędzli malarskich na sumę 50 zł. 
| Podejrzenia brak. Dochodzenie w toku. 
į Dn. 21 b. m. o godz. 9 m. 80 us!- 
łował dokonać kradzieży z mieszkania Sta- 
nisława Rodziewicza, (Wielka 58), za po- 
mocą otwarcia drzwi witrychem, znany zło- 
dziej mieszkaniowy Jerzy Gołub, (Szitalna 
8), którego zatrzymano. Dochodzenie w 
toku. 

— Dn. 21 b.m. o g. 11 m. 20 zameldo- 
wane policji, że skradziono z mieszkania 
Antoniny Iwanowskiej, (Sadowa 4), 30 zł. 

  

|w Dźwińsku cdbył się pierwszy zjazd gotówką. Kradzieży dopuścił się Bohdano- 

kania, którego zatrzymano, Dochodzenie w 

Na prówincji. 

— W sprawie zabójstwa Piotra 
Kajrysa i ranienia Sokołowskiego 
przez chorążego Szmidta z 4 p. uł. 

ustaliło, że Szmidt, będąc zagrożony 
przez napastników, strzelił 

który, po opatrunku dr. Rajewskiego 
w Podbrodziu, zmarł, 

wojskowa sądowo-lekarska stwierdzi- 
łą, że Kajrys zmarł od upływu krwi. 
Dochodzenie w wymienionej spra- 
wie prowadzi sędzia sledczy sądu 
wejskowego w Wilnie. (I). 

— Skutki pijaństwa. Balasz 
Piotr i Bałasz Lieon, mieszkańcy wsi 
Bałasze gm. Zanarockie, pow. Świę- 
,ciańskiego, wracając z targu w Mia- 
dziole pow: Duniłowickiego nieco 
podchmieleni wjechali do jeziora 

"Narocz i utonęli; trupy zostały odna- 
flezione i wydane rodzinie. (I). 

— Pożar. We wsi Oszkińce gm. rze- | 
; szańskiej pow. wlieńsko-trockiego wybuchł 
pożar, z przyczyn narazie nieustalonych. | 
Spaliła się stodoła Edwarda Fyliny. Z dy- | 
mem poszło zboże, oraz sprzęty gospodar- 
cze ogólnej wartości 1100 zł. 

— Kradzież konia. Oldze Wołyniec, 
zam we wsi Osipowicze gm. I pow. Wilej- 
skiego, nieznani sprawcy skradli - konia 
wartości 180 zł, (I) 

  

  

  

  

Ruch wydawniczy. 
— „Świat kobiecy” nr. 18-ty przy 

( nosi 50 modeli sukien, płaszcy I kostjumów, ! 
List z Paryża o modzie, Teatr Krakowski, ' 
d. c. powieści „Bez czego żyć nie można*. 

'Z Krainv słońęs, błękitu i kwiatów. Okolice 
; Wilna, A. Wertheim, d. c. noweli Dziecięce 
| lata stryja Ryszarda, Trudności nowej ko- 
' blety, Szlachetne obyczaje w domu, Między- 
$ narodowe zawody lekkoatletyczne pań w 
| Warszawie, Lampa, Kurs szycia i * roju, Z 
| tajników zdobycia szczupłej figury, Dobra 
gospodyni, Wypada—nie wypada. Do kaź- 
| dego numeru dołączony arkusz wzorów ro” 
! bót ręcznych. 

{     
    

| Teatr i muzyka. 
! — Teatr Polski Ostatnia premjera 
„Codziennie o 5tej", stala slę dla teatru 
złotą żyłką, jakiej nie było od szeregu mie- 
sięcy. Świetna ta farsa, dzięki przezabaw 
nym sytuacjom | świetnej grze pp. Gra- 
bowskiej. Molskiej, Kuszlówny, Godlew 
skiego, Kijowskiego, Purzyckiego, Wołłejki 
1 Innyth, na poprzednich przedstawieniach 
zdobyła tak huraganowe oklaski zarówno 
w czasie akcji, jak I po każdym akcie, że 

wicz Antoni bez stałego miejsca zamiesz: ; 

toku. * i em 
, doskonała operetka Gruneke „Za ocedn* 

Zaaiemeńskich, o czem pisaliśmy w | 
swoim czasie dochodzenie policyjne ; 

do nich | 
z dubeltówki, raniąc ciężko Kajrysa, | 

nieodzyskaw- 
szy przytomności. Przybyła komisja | 

' oraz ustaloną popularnością w środowis 

,wo Stedjonu do urządzenia specjalnej wy. 
stawy nagród w jednej z firm sportowych, 

i 

niewątpiiwie utrzymź się na afiszu szereg 
eszcze dni. 
les? Tente Matni. Dzis wraca na SST 

o nader komicznych typach 1 sytuścjech: 
- Jutrzejsza premjera. Julio й 

poniedziałek Teatr Letni wystawia po" 
plerwszy doskonały  wodewil klasyczny 
Heive „Nitouche* z p. Kosińską w roll 
tułowej. 

RK | 
—— 

Rozmaitošci. | 
Pismo redagowane przez warjė 

tów. 

  

  

Dla uniknięcia ewentualnych nie por? 
zumień odrązu „ad rem*. j 

„Od miesiąca pacjenci szpitala Jana 
żego wydają raz na tydzień pismo, mają 
charakter humorystyczny, które hektogi 
fują I broszurują, poczem rozdaja pracow” 
nikom administracji szpitala. Pismo to jes! 
ilustrowane rysunkami. Współpracownikó: | 
ml jego są wyłącznie chorzy umysłowo 
przebywający na kuracji w,szpitalu w licz* 
bie czterech. Pismo zawiera wiele ciętych 
dowcipów, treścia których są stosunki szpi-” 
taine. („Kur. Pol.") 

PE 
Ze sportu. 

Jesienny bieg kolarski. 

  

  

Dorocznym zwyczajem w pierwszych 
dniach września redakcja Stadjonu organi- 
zuje jesienny bieg kolarski na przestrzeni 
25 kim. dla jeżdźców, którzy nie brali do* 
tychczas udziału w żadnych zawodach ko* 
larskich, dając im możność wykazania swej 
sprawności fizycznej oraz ujawnienia swych 
kwalifikacji na przyszłych kolarzy. 

otychczasowe prezy cieszyły się 
ogromną frekwencją wśród zawodników 

kach kolarskich, to też organizatorzy nie 
bez słuszności przewidują bardzo liczne 
obsadzenie jesiennego biegu, obliczając na 
podstawie dotychczasowych zapisów. że 
ilość zgłoszonych przewyższy cyfrę 200 za 
wodników. Dla tego też I ilość nagród bę- 
dzie prawdopodobnie imponująca, co pot- 
wlerdza zresztą wykaz nagród z ubiegłego 

tygodnia, w ciągu którego zgłosiła f. Ga 
Jewski i Godzyńsk! nagrodę w postaci wyś- 
clgowego roweru francuskiej fabryki „Lo* 
uqsor”, f. Austro-Dalmler—rower marki 
„Puch”, f. Maison Ormonde K. Lipiński 
ramę rowerową, f. Radke—puhar, Księgar 
nia Wojskowa — jak zwykle artystyczne I 
bogate wydawnictwa oraz cały szereg jn- 
nych nagród, co skłoniło nawet wydawnict- 

Szczegółowy regulamin będzie opraco- 
wany w najbliższych dniach, natomiast 
miejsca dla prasy i gości w samochodach 
1 omnibusach redakcja już rezerwuje, za- 
mykając listę gości w dniu 81 sierpnia. 

Kwatery dla zawodników zgłoszonych 
w przepisanym terminie, redakcja OCzy- 
wiście zarezerwuje na termin zawodów 

CZWWOAZEZYZEWECE"EZAOORA | LTEN AA TAS T, 

Redaktor Józef Batorowicz. 

     
   

  

     

    

   
    

     

    

  

Wiino, Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11i1od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 
oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne I weneryczne 11—12 I od 2—37 nerwowe 11—12. 

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

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy 

  

Uwaga! Tanf, praktyczny, ogniotrwzły Uwaga! 

DACH 
pokryty gwarantowaną papą 

(tolem) specjalnie przygotowaną z najlepszych 
surowców, ogniotrwałą, odporną na wpływy atmosfery 

PĄ PA i specjalna kamienna 

DO NABYCIA z gwarancją firmową na składach 

Dom Hand!. J. Įhnatowicz i S-ka 
WILNO, ZAWALNA 7. 

Telefon 

  

  

! ОАКМО! | 

Ibięgę Kantlowo- Przemysłowo -Iniormacyjną 
wiL 

Zawierającą do 700 stronic druku, ilustrowa- 
ną otrzyma każdy kto da 

Kurjera Wileńskiego 
za pośrednictwem 

ira Reklamowego Sete Grabowski 
„ Wilno, Garbarska 1, telef. 82. 

OKAZJA NADZWYCZAJNA || 

  

preparowana Ss MOL A 

maszynie. 

w Wilnie, ul. Garbarska 1, telef. 82. 
841 Uwa a! Wypożyczalnia 

ga: Książnicy 
| raus i a i L L] i EM 1 Inżynier-budowniczy 

mam | -| Właściciel domu [O | sis огузката kresytu 
5 Z budowianego przez Ko 
©| sumienny, zamożny, z najlepszemi е° mitet Rozbudowy m. Wil- | uj Zawalna ! (dawniej 
— f на й na udziela wszelkich in | Jagiellońska 9). Czynna 
E referencjami, cbejmuje m form. pomocy ! wyko- | od 11—6 goda. Fbona- 
Ф .. $ . |@ | "ч/® projekty, zdjęcia z ment 2 zł. 

sam mm | natury budynków, opisy 
Е апц | (MNI | MAJĄ all] © | teczniczne,. kosztorysy I 

t. p. Ul. Żeligowskiego, 
2 3, | Nr. 1 m, 27 (A-te_ front. 
©| Sprzedaż, Zeliczki, Regulacje hipo- |Q | wejście od rogu ul. Wi- 
a Kalino 3 | leūskiej). Od 10 — 21 
3 2 z 4 — 5. Tamże przepisy- 

+ wanie na maszynie iod- Ż| L. Jacobowitz |a| ""imevienor. о) „ МВ ВАОМ 
przyjm = 

O| Berlin Sw. 68. Schiifzenstr. 70 < dzielną. Bliższe informa- ogłoszenie za10 zł. do ; książ wojsk, | Ч° w Biurze Reklamo- 
ZWWRARÓESZORKGA Zgub. wyd: przez | "em p. Grabowskiego 

dwa oddzielne pokoje z umeblowani 
lub bez Zygmuntowska 18 m. 4. 

skiego od 9 do 3 po poł. 

    

Kupcy! Tylko umiejętna reklama 
ocali wasze przedsiębiorstwa od 
zguby w obecnym zastoju handlu! 

Jak powinniście się ogłaszać — najle- 
piej poinformuje Was —bezpłatnie 

Kiro Reklamowe Stefana Grabowskiego 
  

  

Do wynajęcia 
em 

Dowiedzieć się w redakcji Kurjera Wileń- 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

  

  

  

P. K. U. Wilno na imię 
Stanisława Bujwida, u- 

nieważnia slę. 

Przyjmuję 
uczni na mieszkanie z 
całkowitem utrzymaniem. 

  

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

| 
| 
| 

  

  

  

+ 

zawlerająca szczegółowe 

1 powoda wyjazdd | 
sprzedam auto firmy 
Ford, dowiedzieć ul. 

Lwowska 12. 

mm A ннн 

Teodolit zagraniczny, no- 
wy syst. Gerlacha sprze- 
dam. Ul. Żeligows lego 
1 m. 27, 10 — 2,4 — 5. 
Temże przepisywanie na 

  

  

Garbarska |. 

Rytynowana nanczycjelka 
studentka uniwersytetu 

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

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dia ob 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 

  

  

  

| dowód osobisty, 

  

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

„WILNO” 
Informacje o handlu 

i przemyśle Ziemi Wileńskiej, opracowana przez 
b. inspektora Skarbowego A. Skarżyńskiego. 

Donabycia w księgarniach i w Redakcji „Wilno“, 
ul. Garbarska 1, tel. £2. 

Cena 1 egzemplarza z przesyłką 7 zł. 

i. Lzyleiników 
prosimy przy zakupach 
uwzględniac firmy ogła- 
szające się w Kurjerze 

Wileńskim*, 

  

Zgubiłeś 
metry- 
kę, lub 

inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wi eńsklm 

  

Baczność! 
30 — 50 złotych może 
zarobić każdy dziennie 
obejmując zastępstwo. 
Zastępstwo oddaję także 
dla generalnych agentów 
na całe powiaty. Facho- 
wa znajomość niewyma- 
gana. Z ofertą przesłać 
zł. celem wysłania pro- 
spektów. H. Spychalski, 
Toruń, Strumykowa 15. 

  

Moralne „Ja“, 
Nadešlij 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 od 
12—7. Protokuły, ode: 
zwy. podziękowacia naj- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 

Szyller Szkol- 
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