
  
w Petersburskiej Akademji Nauk... 

  

  

    

| ternista egzamin z 5-ciu klas gimnazjum kla- 

Należneść pecztowa opłacona ryczałtem. 

  

Wiino, Piątek 27 lipca 1928 r. 

  

KURJER WILE 

  

Cena 20 groszy 

     

  

Rok V. 
  

Dziś zsmieszczamy drugi artykuł p. E. Ko- ; 
„zisja z zepowiedzianej przez nas serji w którym 
autor podaje szereg niektórych szczegółów z ży- | 
cia tyle kłopotów przysparzającego Europie, „dy- j 
ktatora* Litwy Kowieńskiej. Red. 

Biografja „dyktatora Litwy” nie by-3 

łaby pełaa, gdyby nie zrobić małej wycie” 
czki w młode lata tego „wielkiego męża 

stanu", gdy był on jeszcze małym „Augu- 
stynklem“, a materjał tutaj podany posłu- 

ży kiedyś jako przyczynek do obszerniej- 

szej biografji, jaką zechcą zapewne napi- 

sać kiedyś o nim jego przyjaciele. 
Mały Augustynek oddany do Szkół 

nie chciał się uczyć, ku wielkiemu zmart- 

wieniu swego ojca, został więc odebrany 

ze szkoły i za karę przydzielony do pasa- 

mia świń... zupełnie jak w romantycznej 

bajce dla niegrzecznych dzieci. Nic w tem 

nie byłoby dziwnego, gdyż niejeden z 

wielkich lndzi w ten romantyczny sposób 
zaczynał swoją karjerę życiową. Jednako- 

woż Augustynek, — później wybitny znaw- 

ca literatury klasycznej nie czytywał jesz- 

cze wówczas „Bucolica"==nie mógł więc oce” 

nić sielanki, jaka mu przypadła w udziale, na” 

tomiast docinki rowieśników na temat „już 

Augustinas wyuczyłeś się na księdza i przy- 

szedłeś paść świnie* bardzo mu dokuczy- 
ły, ambicja jego cierpiała niepomiernie: 
więc pewnego pięknego poranku Augusty- 

nek niespodzianie zwiał i wszelki ślad po- 

nim zaginął... Ojciec machnął ręką na wy- 

rodnego synka, ale Augustyn nie zginął, 

dzł sobie radę i wypłynął niespodzianie, 

jako chłopak do posług (pomocnik stróżz) 

Na roztropnego i pracowitego chłop- 

ca zwróciło uwagę dwóch profesorów — 
Polaków Petersburskiego Uniwersytetu Šš, 
p. prof. Olszewski i obecny prof. Warsz. 
Uniwersytetu Boudoain de Courtenay i oni 

to postanowili zająć się rodakiem, dać mu 
możność kształcenia się i wychować go na 

dobrego Polaka... Augustyn okazał duże 

zdolnośc', a chęć do nauki była bez po- 

równania większa od poprzedniej, gdyż 

otrzymawszy gorzką lekcję we wsi rodzih- 

nej nie miał chęci tam powracać, Dzięki 

materjalnej i moralnej pomocy wzmianko- 
wanych opiekunów wziął się jako 19 letni 

chłopak do nauki, zdał wkrótce jako eks- 

sycznego, a licząc lat 22 i mając już šwia- 

dectwo dojrzałości zapisał się na uniwer- 

sytet na wydział filologiczny. Opiekunowie 
i tutaj go nie opuścili, a kierowali do nie- 
go studentów — Polaków z korepytacjami, 
ażeby dać rodakowi możność zarobku i stu- 
djowania. I znowu tylko dzięki swym opie- 
kunom i studentom— Polakom, wśród któ- 
rych uchodził za „swego" mógł skończyć 

wyższą uczelnię i nie potrzebował wracać 

do zajęcia, do którego przyznaczył go oj- 
ciec... 

Odwdzięczył się i odwdzięcza nadal 
Polakom i Polsce według swojej metody i 
systemu... Tak samo, jak i odwdzięczył się 

Ukraińcom, przedstawiającich w roku 1919 
na gruncie Paryża i podczas konferencji w 

Wersalu jako komunistów i nie chcąc roz- 

mawisć nawet z b. najbliższymi przyjaciół- 
mi, gdyż to szkodziłoby jego karjerze... 

Gdy w Paryżu zaszedł do niego nie- 
jaki pan Dieduszok, który spędzał z nim 

często wieczory w Berlinie, obficie zakra- 
piane Berlińskim „Sektem* i pił z nim 
mieraz „Bruderschafi*, Woldemaras kazał 

mu powiedzieć przez woźnego, że go nie 
zna, „nie przypomina sobie” i prosi wię- 
cej nie przychodzić... 

Jest w Wilaie p. M.znany polski dzia- 
łacz społeczny i przyjaciel Litwinów. 

On to będąc studentem Petersbur- 
skiej Wszechnicy brał u Woldemarasa ko- 
repetycje języków płacąc mu po 75 kop. 
za godzinę i on też kierowany sympatją i 
wdzięcznością do rodaka podarował mu 
wspaniałą książkę litewską „Lietuvos Dai- 
nas“—stare i luksusowe wydanie i zachę- 
«cał go do studjowania litewskiego języka, 
kultury i literatury. To był zdaje się pierw- 
szy człowiek, który zwrócił uwagę Wolde- 
marasowi na jego pochodzenie i narodo-   wość i tym człowiekiem był również 

Polak. 

NIEZALEŻNY ORGAN. DEMOKRATYCZNY. 

Jednakowoż niech pana ręka Boska 

broni, panie M... jechać na Litwę za rzą- 

dów Woldemarasa, albo nawet zbliżać się 

do litewskiej granicy... Premjer litewski o- 

| każe Panu swoją przyjaźń i wdzięczność i 
zaprosi Pana, jako gościa do Worni... a 

tam stosunki... nietego... szczególniej dla 

przyjaciół Woldemarasa, którzy cieszą się 

tam specjalnemi względami... 

Po ukończeniu uniwersytetu mały 

Augustynek zrobił się wielkim „Augustem* 

i zamiast poprzestać na karjerze naukowej, 

gdyż proponowano mu zostać na Uniwer- 
sytecie Petersburskim docentem, w charak- 

terze „kandidata na profesorskoje zwanije”, 

on wolał iść „w Świat szeroki" i szukać 
karjery „politycznej“ do której widać czuł 

się bardziej powołany i zrobił ją, jak to 

wiemy z poprzednich artykułów—zaczyna- 

jąc w Berlinie. Ta jego bystra i mogąca 
zmącić w głowie: nie tylko zwykłemu zja- 

daczowi chleba, karjera da kiedyś, jakiemuś 

utalentowanemu pisarzowi doskonały ma- 

terjał dla napisania sielankowej powieści 

р. t.: „Od pastuszka—do piedestalu dykta- 
tora"... 

Nie mogę pominąć milczeniem jesz- 

cze jednego fragmentu z karjery dyploma- 
tycznej Woldemarasa. Achillesową piętą w 
początkach karjery dyplomstycznej pana 

premjera była jego słaba znajomość form 

zewnętrznych i towarzyskich, przyjętych i 
bardzo ściśle przestrzeganych w świecie 

dyplomatycznym... Dzisiaj zapewne już so- 
bie daje jakoś z tem radę, ale w latach 

1918—1919 jego ignorancja w tym kierun- 

ku dawała powód do urządzania mu pa 

tem tle rozmaitych kawałów, co jego—jako 

człowieka z nadmiernie wybujałą ambicją— 

bardzo bolało. Była wówczas moda pod- 

czas letniego sezonu nosić kamizelkę roz- 

piętą u dołu na jeden guzik. To też, gdy 
pewnego razu zjawił się Woldemaraś w 
większem towarzystwie, gdzie były również 

i damy, nietylko z rozpiętym guzikiem ka- 

mizelki, ale także i z rozpiętymi guzikami 

innych części garderoby, w towarzystwie 

zapanowała konsternacja, jednakowoż zna- 

Jeźli się obrońcy niefortunnego dyplomaty, 

tłumacząc, że jest to widocznie... najnow= 

sza moda litewska i że nie należy się dzi- 

wić. Takie wypadki zdarzały mu się często 

z rozmaitemi zmianami. 

Nie miał też Woldemaras szczęścia 
pod tym względem i w Paryżu, gdzie bawił 
w r. 1919, jako przewodniczący litewskiej 

delegacji na konferencji pokojowej w Wer- 

salu. @ 
Mianowicie delegacje wszystkich państw 

i narodów biorących bezpośredni, czy też 
pośredni udział w konferencji, posiadały 
własne salony reprezentacyjne, gdzie zbie” 
rano się od czasu do czasu i prywatnie о- 
mawiano sprawy obchodzące dane państwo 
i w ten sposób robiono propagandę na 

rzecz swojej sprawy, czy też starano się 

wywierać przez polityków biorących udział 

w zebraniach pewien wpływ na bieg kon- 
ferencji. Salonami reprezentacyjnymi państw 
mających swoje placówki dyplomatyczne 
były salony ich poselstw czy ambasad. 
Państwa nowopowstałe które takowych nie 
miały starały się pozyskać jakąś. wpływo” 
wą osobę ze sfer Paryża, aby otworzyła 
podwoje swoich salonów dla zebrań towa- 
rzyskich i im patronowała. 

Woldemaras zaczął też oglądać się 

za kimś, kto udzieliłby swego mieszkania 
jako centrum dla bezpośredniego stykania 
się na gruncie neutralnym z ludźmi ze 
świata politycznego. 

Prędko też znalazł pewną bardzo 
dystyngowaną panią Paryżankę posiada- 
jącą wspaniałe -mieszkanie w dzielnicy Pa- 
ryża „Passy“. Jędnakowóż mimo jego u- 

silnych starań i zabiegów, nikt w salonach 

nie bywał; dopiero po zasiągnięciu infor- 
macji okazało się, że absencja na litewskich 

zebraniach towarzyskich spowodowana do- 

syć.. podejrzaną reputacją uroczej gospo- 
dyni, która była naprawdę uroczą i dysty- 
ngowaną, ale znana była w Paryżu jako 
kobietka wesołego nieco temparamentu w 
przeszłości. 

Naturalnie, że członkowie delegacji 
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Dalsze przyczynki o biogralji p. Woldemarasa. 
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ODDZIAŁ w WILNIE W.-Stefańska 29. 

podaje do wiadomości p.p. Wystawców na 1 

eksponatów. 
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Dokoła spraw polsko-litewskich. 
Dalsze koncentracje wojsk litewskich na po- 

graniczu polskiem, 
Z pogranicza polsko-litewskiego donoszą o dalszej koncentracji po stronie 

litewskiej oddziałów regularnego wojska i szaulisów. : 
W dniu 25 b. m. do Muśnik po stronie litewskiej przybyły 2 kompanje szau- 

lisów i karabinów maszynowych. 
W Oranach Litwini skoncentrowali oddziały artyleryjskie i eskadrę samolo- 

tów wojskowych. 
Na poszczególnych odcinkach granicy polsko-litewskiej zauwaźono wzmoc- 

nienie placówek litewskiej straży granicznej przez członków organizacji „Żelaz- 
nego Wilka”, 

№ litewska zostanie przesłana wszystkim członkom Rady Ligi Narodów. 
GENEWA. 26. VII. (Pat.) Szwajcarska agencja telegraficzna donosi, że otrzy- 

mana przez Sekretarjat Generalny Ligi Narodów nota rządu litewskiego w Spra- 
wie rzekomego zagrożenia Litwy przez manewiy polskie na Wileńszczyźnie zo. 
stanie natychmiast przesłana rządowi polskiemu oraz wszystkim państwom, ma- 
jącym przedstawicieli w Radzie Ligi. 

BERLIN. 26.ViI. (Pat). Biuro Wolffa i prasa popołudniowa donoszą w depeszach 
z Genewy o ogłoszeniu przez Generalny Sekretarjat Ligi Naredów ostatniej noty litew- 
skiej, skierowanej do Generalnego Sekretarjatu Ligi. 

„Vossische Ztg" stwierdza, że Generalny Sekretarjat Ligi słusznie nie przychylił się 
= ed Woldemarasa, żądając niezwłocznie zbadania zawartych w nocie litewskiej 
zażaleń. 

Dziennik ten pisze, że notę litewską potraktowano zupełnie w ten sposób, jak 
memorjał polski, podając ją poprostu do wiadomości członków Rady. W myśl rezolucji 
przyjętej przez Radę na sesji grudniowej w tej sprawie zbadanie powtórne noty byłoby 
możliwe wówczas, gdyby wchodził w grę incydent graniczny, lub gdyby zagrażało nie- 
bezpieczeństwo konfliktów pogranicznych. 

Korespondent „Vossische Ztg* donosi, że w kołach genewskich nie wierzą, aby 
obęcny prezes Rady delegat Kuby Aguerro zechciał przedsięwziąć jakieś zarządzenia 
nadzwyczajne, Koła genewskie są przekonane, iż cały konflikt polsko-litewski będzie 
na nowo rozpatrzony na sesji wrześniowej Rady Ligi. 

Prasa niemiecka o nocie litewskiej. 
BERLIN. 26.VII. (Pat). Zbliżona do urzędu spraw zagranicznych „Deutsche Alige- 

meine Ztg.* omawiając notę litewską do Ligi Narodów twierdzi, że wystąpienie Iltew- 
skie nie jest zgoła krokiem niezwykłym, ponieważ Litwa opiera się na postanowieniu 
Rady Ligi z 10 grudnia ub.reku na podstawie którego każdej stronie przysługuje prawo 
zwracania Lidze Narodów uwagi na takie wydarzenia i działalność strony druglej, które 
mogłyby zakłócić pokojowe zbliżenie między Polską a Niemcami, 

Prawicowa „Boersen Zig.* ocenia sytuację Obecną w stosunkach polsko-litewskich 
jako krytyczną. Dziennik podkreśla, że od Marszałka Piłsudskiego oraz od otoczenia 
jego można się spodziewać; iż mając już dość przeciągania sprawy w Kownie, Genewie 
i Warszawie gotów będzie postawić świat przed faktem dokonanym, 

Marsz z Wilna do Kowna—oświadcza ironicznie driennik—przy pomocy francus- 
kich karabinów maszynowych iarmat nie jest bynajmniej wielkiem bohaterstwem. Nie- 
mniej jednak bylibyśmy prawie skłonni wyrazić uznanie Marszałkowi Piłsudskiemu, że 
wreszcie podjął jakiś pozytytywny krok w tym przykrym i dla całej sytuacji politycz- 
nej na kontynencie europejskim tak dalece groźnym konflikciel Ale co ma się stać 
jeśli dojdzie do starcia? 

Byłoby największem szyderstwem z aeropagu genewskiego—pisze „Boersen Ztg."— 
a zarazem początkiem nowego przegrupowania w t. zw. nowej europejskiej równowa- 
dze. Niemcy w każdym razie śledzić będą z wielką uwagą dalszy rozwój wypadków 
w konflikcie pomiędzy Polską a Litwą. 

BERLIN, 26-VII, (Pat). Półurzędowa „Deutsche Dipl. Polit. Korrespondez* zamieszcza obszer- ny artykuł o konflikcie polsko-litewskim, w którym stwierdza, że ostatnie wypadki, jak również za- 
e" niemi gabinetów państw zachodnich dowodzą zaostrzenia stosunków między obu 

państwami. 4 : 
Niezadawalający przebieg rokowań polsko-litewskich doprowadził do wytworzenia się między 

Polską a Litwą stanu rzeczy, który zmusza inne państwa do bacznej twagi i troski. Rokowania ko- 
misyjne rozbiły się ostatnio o sprawę zasadniczą to znaczy o kwestję Wilna. Litwa, która wbrew 
uchwale Rady Ambasadorów sankcjonującej zajęcie Wilna przez gen. Żeligowskiego dotychczas 
określa Wilno jako swą stolicę sądzi, że przez przedłożenie projektu swego dotyczącego paktu 
o nieagresji okazała wobec Polski wielką ustępliwość, ponieważ pakt oznacza, iż sprawę Wilną 
Litwa chce traktować jako sporną. ' 

Wobec wypadków ostatnich, które wykazały rozbieżność stanowisk 
korespondencja uważa za rzecz w pewnej mierze wętpliwą czy na konferencji 
osiągnąć konkretne wyniki. Interesy obu państw nie mniej jak 
są jednak zbyt ważne, aby wzajemna nieufność i uporczywe 
wiska miały uniemożliwiać porozumienie, o które mocarstwa 

olskiego i litewskiego 
królewieckiej uda się 

interesy wszystkich członków Ligi 
ronienie jakiegoś określonego stano- 

Rady wielokrotnie już zabiegały. 

(Dalszy ciąg depesz na stronie 2-ej). 

OROTARO EK GAKAOWOZTOIKOWIKZEC PWK, M PROSTREET TWO ZEC TWEJ A OTUKEEZOAA ZEŃ 
litewskiej postarali się o zatuszowanie 
niezręcznego krokuich przewodniczącego i 

zmianę lokalu, a urocza Paryżanka pozos- 
tała sama wygrywając ze smętnem „wspom- 

nieniem wesołą arję z operetki na temat: 
O mein lieber Augustin, Augustin“. 

Emil Koziej. 
b. charge d'affaires poselstwa 

ukraińskiego w Berlinie. 

— Sprostowanie. Do wstępnego artykułu 
wczorajszego p. t. „Manewry p. Waldemarasa“ 
wkradł się cały szereg błędów drukarskich, znie- 
kształcających sens poszczególnych ustępów. Z 
ważniejsz: ch sprostować należy: w zakończeniu 
ustępu czwartego szpalty pierwszej zamiast: „na 
którego poziom* ma być: „na którego podstawie”. 
W ustępie szóstym tej-że szpalty zamiast „rząd 
łotewski" ma być „rząd sowiecki”. W  szpalcie 
drugiej step pierwszy brzmieč powinien: „Nota 
ta w sposób bezceremonjalny wtrąca się w we- 
wnętrzne sprawy polskie, poszerzając kwestję, 
obchodzącą* i t. d. W tymże ustępie zamiast „na 
megalomaństwie pretensji" ma być: „na megalo- 
mańskiej pretensji". 

POWIEŚĆ REGJONALNA! 

„NANIGNICA 
z DŚTRĄ BRAMĄ 

WAKDY. NEDZIAŁKOWSKIEJ-DORACZEWSKIEJ. 

Cena zł. 3,50. 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach I w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego". 

POWIEŚĆ REGJONALNA! 
1661 
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Międzynarodowi Ekspedytorzy 
Spółka Akc. С. HARTWIG Centrala w Poznaniu 

Telefon 1440 Dyrekcja. 

-szych Targach Północnych i Wystawy Rolniczo- 
Przemysłowej w Wilnie, iż została mianowaną przez Komitet Wykonawczy wyłącznym ekspedyto- 
rem na Targach i Wystawie — Załatwia wszelkie czynności związane z ekspedycją i reekspedycją 

Telefon 1051 Biuro. 

j 
$ 
& 

Dzień polityczny. 
Wczoraj przed południem Pan Pre” 

zydent Rzeczypospolitej zwiedził muzeum 
wielkopolskie w Poznaniu oraz gmach poz- 
nańskiej kolei elektrycznej. Po południu 
Pan Prezydent udzielał audjecyj. O godz. 
18-ej Pan Prezydent z małżonką i otocze* 
niem udał się na mecz polo konnego, zaś 
o godz. 20 min. 30 był podejmowany obia- 
dem w Ziemstwie Kredytowem. 

* 

P. wiceminister spraw wewnętrznych 
Jaroszyński, wraca ze krótkiego urlopu w 
dn. 30 bm. i obejmuje urzędowanie. 

Dyrektor departamentu politycznego 
w MSW., p. Paciorkowski, wyjechał dnia 
24 km. na kilka dni i powraca do War- 
szawy dn. 27 bm. 

Naczelnik wydziału narodowościowe- 
go w ministerstwie spraw wewnętrznych, 
p. Suchenek, wyjechał w dn. 24 bm. na 
miesięczny urlop wypoczynkowy, 

* 

Wczoraj zastępca ministra pracy p. 
Szubartowicz w towarzystwie dyrektora de- 
partamentu Dreckiego odbył dłuższą kon- 
ferencję z przedstawicielami przemysłu gór- 
niczego w sprawie zatargów w górnictwie 
polskiem. 8 

W niedzielę nadchodzącą wyjeżdża 
do Rzymu dotychczasowy dyrektor depar- 
tamentu politycznego p. Stefan Przeździec- 
ki, celem objęcia stanowiska posła Rzeczy- 
pospolitej Polskiej przy Kwirynale. 

* 

W tych dniach nastąpiło porozumie- 
nie pomiędzy rządem czechosłowackim a 
Polską, według którego zawarty zostanie 
dodatkowy protokuł do Czechosłowacko- 
polskiego traktatu handlowego, który wej- 
dzie w życie z dniem 1-go sierpnia. * 

* 

Prasa francuska stwierdza, že infor- 
macje rumuńskiego pisma „Stampa* we- 
dług których gen. Le Rond miał otrzymać 
misję przeprowadzenia rokowań w sprawie 
porozumienia wojskowego pomiędzy Ru- 
munją a Polską są całkowicie pozbawione 
podstaw. ы 

W tych dniach wyjechał na 10-dnio- 
wy pobyt do Czechosłowacji poseł duński 
w Warszawie, p. Host, a funkcje lego ob- 
jął w charakterze charge d'affaires radca 
p. Warsaee. Pos. Host jest równocześnie 
akredytowany przy rządzie Czechosłowacji 
i Jugosławii. 

Dnia 21 bm. wyjechał na miesięczny 
urlop do Bułgarji poseł bułgarski w War- 
szawie, p. Robeff. Funkcje posła objął zas- 
tępczo sekretarz poselstwa, p. Kurandjuloff. 

W dniu 26 bm. Pan Wojewoda Racz- 
kiewicz odbył konferencję w sprawie Wy- 
stawy i Targów Północnych w Wiinie z 
p. Dyrektorem Łuczkowskim i profesorem 
Ehrenkreutzem. 

Budowa chłodni w Gdyni. 
(Tal. od wł. kor. s Warssawy). 

Na skutek wspólnej inicjatywy Mini- 
sterstwa Przem. i Handlu, Rolnictwa, Skar- 
bu i Państwowego Banku została zadecy- 
dowana budowa wielkich chłodni i skła- 
dów dla towarów spożywczych w Gdyni. 
Chłodnie te wybudowane zostaną według 
najnowszej metody w dużych rozmiarach 

  

ż | celem ułatwienia i zracjonalizowania eks- 
portu jaj, masła i mięsa, banków i towa- 
rów pokrewnych. 

Niezbędne kapitały są już asygnowane. 
Budowa rozpocznie się w końcu września 
r. b. i na wiosnę przyszłego roku chłod- 
nie zostaną oddane do użytku. 

Sprawa ta jest aktualna, gdyż insty- 
tut eksportu stwierdził, że handel polski 
na magazynowaniu samych tylko jaj w za- 
granicznych chłodniach traci poważne sumy, 
około 15 miljonów rocenie. 

Jak się dowiadujemy Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu zamierza pod koniec 
b. r. zamówić dwa okręty dla żeglugi pol- 
skiej, zaopatrzone w chłodnie dla przewo- 
zu produktów spożywczych. 

Przez wybudowanie chłodni w Gdyni 
i okrętów z chłodniami eksport produk- 
tów spożywczych Polski uniezależni się od 
obcych wpływów i kosztownego pošred-   nictwa. 

 



  

KUR IE R 

Polski lot transatlantycki. 
Wywiad z p. majorem Kubalą z powodu odlotu porucznika Paris do 

New-Yorku. 
(Od specjalnego wysłannika 

Dnia 23 lipca b. r. o godz. 17 m. 5 
lotnik francuski Paris wystartował z lotni- 
ska w Brest na wybrzeżu francuskiem do 
Jotu transoceanicznego. 

Z uwagi na to, że pewna część pol- 
skiej prasy alarmowała już opinję publicz- 
ną w sprawie pierwszeństwa lotu transatlan 
tyckiego i zapewne jeszcze będzie usiłowa- 
ła to czynić, zwróciłem się do p. majora 
Kubali z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. 

— Panu—oświadczył p. major—dam 
najchętniej wszelkie wyjaśnienia bo repre- 
zentuje pan pismo poważne, które o lo- 
cie naszym, mało pisze, ale rzetelnie. 
Wilao wogóle koncentruje w sobie wiele 
idealizmu i dlatego tak się kocha to pię- 
kne miasto. Wracając do rzeczy, muszę 
panu oświadczyć kategorycznie: polski lot 
transatlantycki nie ma nic wspólnego z 
wszelkiemi innemi lotami a zwłaszcza z 
fran.uskimi. Taki n. p. Paris, leci etapa- 
mi z zatrzymywaniem się na wyspach 
Azorskich i na wyspie Bermude; a tego 
rodzaju lotu dokonało już kilku lotników, 
coprawda z przeszkodami. Wyleciał dziś, 
bo ma wpaniałą pogodę, bez najlżejszego 
wiatru aż do wysp Azorskich (2 080 km., 
które odbędzie przypuszczalnie w 16 godzin). 
Dalej nie poleci z tych samych względów 
dla których my teraz nie lecimy... 

— To znaczy, że ma od wysp Azor- 
skich mgły i niekorzystne wiatry? 

— Oczywiście! Ryzykować mógłby o 
tyle, że ma jeszcze jeden etap, ma też na 
tej linii cały szereg poprzednio wysłanych 
okrętów francuskich, które do pewnego 
stopnia zabezpieczają jego hydroplan i wio- 
zą benzynę... 

— Czy to prawda, że por. Paris do- 
stał rozkaz odlotu? 

— Tak, lot jego nie ma charakteru 
sportowo-zdobywczego. Lot polski przez 
Atlantyk ma na celu naprawdę zwyciężenie 
Oceanu, oraz stworzenie naukowo-tech- 
nicznej podstawy do nawiązania powietrz- 
nej komunikacji między Europą a Stanami 
Zjednoczonemi Ameryki Półaocnej. Nikt 
nie będzie przecież latał w przyszłości od 
etapu do etapu, czekając na możliwe wa- 
runki atmosferyczne, bo prościej byłoby 
pojechać okrętem. 

Część prasy polskiej tak się zacho- 
wuje — mówi mój rozmówca z żalem — 
jakby jej chodziło tylko o te byśmy wy- 
lecieli. 

Nie chodzi o nasze życie, ale chodzi 
o spełnienie zadania. Jeżelibyśmy wylecieli 
dziś, to ponieważ dla nas nie ma etapów, 
przeciwny wiatr wiejący ed wysp Azorskich 
zmusiłby mss do lądowania gdzieś koło 
wyspy Bermude. Tam są góry, lotniska 
nie ma i aby ratować życie (co nawet by- 
łoby wielce wątpliwe), musielibyśmy puścić 
na zatracenie ten samolot, który już ma 
swoją duszę i który kochany. Cenimy go 
więcej od życia! 

— Jak ludzie nie zdają sobie jednak 
sprawy ztego, że ten polski lot transatlan- 
tycki—mówię to naprawdę „wielka rzecz”! 

— Musimy nietylko dolecieć do New- | TY 
Yorku—mówi dalej, p. major—ale po osią- 
gnięciu tego miasta być w takiej formie, 
by módz lecieć dalej... 

— Dalej? 

«= Tak, do Chicago i jeszcze dalej! 

— „Ten polski lot, to naprawdę 
„wielka rzecz*, to nie tylko bohaterski 
wysiłek dwóch pełnych samozśparcia się 
oficerów polskich, ale wspaniały plan za- 
dokumentowania wobec całego Świata, że 
Polska żyje, rozwija się, rozrasta i potęż- 
nieje. 7.400 km. poprzez straszliwy Ocean, 

„Kurjera Wileński: 
ARE : iego) Paryż, w lipcu. 

który pochłonął już tyle ofiar, a potem 
dalej! P. p. majorowie Kubala i Idzikowski 
nie myślą spocząć na Jaurach, nie myślą o 
odpoczynku, jeżeii dolecą do Ameryki, ale 
myślą o tem, by zaraz potem mknąć w 
swym srebrnym ptaku dalej! Dzielne, krzep- 
kie orły! Romuald Kawalec. 

Przygotowania do WII Zjazdu Legjoni 
tów w Wilnie 

Prace około organizacji Zjazdu Legjo- 

nistów są w pełaym toku. Komitet orga- 

nizacyjny pod przewodnictwem prezydenta 

miasta p. Folejewskiego, do którego nale- 

żą najwybitniejsi obywatele miasta, prze- 

prowadził podział pracy i wyłonił w tym 

celu pięć sekcyj, jakoto: organizacyjną, 

programową, porządkową, żywnośaiową i. 
prasową. 

Sekcja prasowa przygotowuje pod re- 

dakcją red. Batorowicza pamiątkową jedno- 

dniówkę p. t. „Wilno—Legjony*, w której 

opracowaniu wezmą udział najcelniejsze 

pióra, ludzie związani z ideologją legiono- 

wą Oraz uczestnicy walk legjonowych. W 

wydawnictwie tem podkreślony będzie sto- 

sunek Wilna do ideologji legjonowej i 
udział Wiłna w Legjonach i walkach o nie- 

podległość. ” 

Zjazd budzi w mieście i w całej Rze- 

czypospolitej olbrzymie zainteresowanie. 

Zgłoszenia chętnych do współpracy są ma- 

sowe. Przewidywane jest przybycie na dzień 

6-go sierpnia conajmniej 6000 byłych Ie- 

gjonistów z całej Polski, ponadto wielu 

gości, w tem osób zajmujących wybitne 
stanowiska. 

Szczegóły o organzacji Zjazdu i skła- 
dzie komitetu honorowego i wykonawcze- 

go zostaną podane w najbliższych dniach. 
  

Kronika telegraficzna. 
= Przybyła do Krakowa wycieczka har- 

cerek estońskich i łotewskich, która wzięła udział 
w zlocie harcerek w Wyszkowie n/Bugiem. Wy- 
cieczka zabawi w Krakowie dwa dni. Przyjęciem 
a. zajmuje się krakowska komenda har- 
cerek; 

= Zgon dyrektora konserwatorjum w Kra- 
kowie. W dniu wczorajszym o godz. 16 min. 30 
zmarł w Krakowie po 10-dniowej chorobie dyrek- 
tor konserwatorium muzycznego Ś. p. Wiktor Ba- 
rabasz. Żył lst 73. Zmarły należał do najwybit- 
niejszych muzyków-pedagogów krakowskich. Po- 
grzeb odbędzie się jutro popołudniu. 

= Gdańskie powszechne zjednoczenie 
związków zawodowych rozpoczyna w najbliższych 
dniach kurs nauczania języka polskiego oraz ję- 
zyka esperanto. 

= Podejrzane składy amunicji. „Vossische 
Żtg.* donosi ze Szczecina. Robotnicy zajęci przy 
robotach rzecznych na Odrze w pobliżu Greisen- 
'hagen natrafili na większy skład granatów, min 
i amunicji karabinowej, zakopany w pobliżu ko- 

ta rzeki. Uwiadomiona o tem policja przeprowa- 
driła dokładne poszukiwania w czasie których 
znalezione zostały dalsze składy amunicji i gra- 
|. których pochodzenia nie zdołano dotąd 
ustalić, 

= Echo ostatniej portugalskiej rewolucji 
Rada gabinetowa postanowiła zawiesić w czynnoś- 
ciach i deportować lub wyznaczyć stałe miejsce 
pobytu w zależności od stopnia winy oficerom 
i funcjonarjuszom państwowym, którzy bezpo- 
średnio brali udział w ostatnim zamachu rewolu- 
cyjnym. Oficerom, którzy pozostali neutralni, 
zmniejszona zostanie pensja-do połowy  Podofi- 
cerowie winni udziału w zamachu rewolucyjnym 
będą wydaleni z armji i deportowani. Posiadacze 
Rono wybuchowych zesłani będą na wyspę 
imor. 

  

WI LE NS K I 

Fantazje kowieńskie. 
RYGA. 26. VII. (Ate). „Rig. Rundschau“ donosi z Kowna, że w związku z ostat- 

niemi posunięciami Woldemarasa panuje na Litwie nastrój, świadczący o zupełnym 

chaosie i dezorjentacji opinji publicznej. W prasie pojawiają się najfantastyczniejsze 

pogłoski na temat dalszego rozwoju stosunków polsko litewskich. 

„Liet. Aidas* zamieszcza wersję, według której Marszałek Piłsudski miałby za- 
miar ogłosić się królem litewskim. 

„Jud. St." ogłasza artykuł swego berlińskiego korespondenta, który dowiaduje 

się, że pewien niewymieniony z nazwiska polityk polski, stojący rzekomo blisko kół 

miarodajnych, miał przedłożyć rządowi litewskiemu projekt następujący: Litwa zrezyg- 

nuje ze swych pretensij do Wilna, a wzamian za to Polska udzieli jej rekompensat 
terytorialnych, między innemi w okręgu Sejny—Święciany. 

Pozatem Polska miałaby przyrzec, że w przyszłości ustąpi Litwie litewską część 

Prus Wschodnich, zachowując jednak Królewiec dla siebie. Polityk polski miał rzeko- 

mo oświadczyć, że państwa Ententy nie będą się sprzeciwiały temu i że min. Zaleski 
w czasie swej ostatniej podróży do Paryża i Brukseli miał poruszać tę kwestję z miaro- 
dajnemi czynnikami państw zachodnich. 

Fantastyczne pogłoski prasy litewskiej są dowodem, że miarodajne koła litewskie 
tracą panowanie nad sobą i starają się sztuczaemi środkami wytwarzać wrogi nastrój 
względem Polski. 

Rzecz Oczywista, że wiadomośai te w kołach łotewskich nie znajdują wiary. 

Niemcy przyznają się do interwencji. 
BERLIN, 26 VII. (Pat). Wcbec doniesień prasy niemieckiej i zagranicznej, iż rząd 

niemiecki miał uczestniczyć w zbiorowem demarche w Kownie zbliżona do urzędu 
Spraw Zagranicznych „Deutsche Allgemainz Ztg*, wyjaśnia na podstawie irformacyj 
ze strony miarodajnej, że poseł niemiecki w Kownie Morath odbył rzeczywiście kilka 
konferencji z premjerem Woldema'asem i że w toku tych konferencji omawiana była 
sprawa usunięcia obecnego napięcia w stosunkach polsko-litewskich. Według zapew- 
nień dzienników konferencje te będą w przyszłości kontynuowane. 

Sowiety zaprzeczają, 
MOSKWA. 26. VII. (Pat.) Agencja Tass podaje: Wobec doniesień pism zagra- 

nicznych, jakoby w ciągu ostatnich dwóch tygodni mocarstwa, które podpisały traktaty 
locarneńskie oraz rząd sowiecki czyniły za pośrednictwem Niemiec usiłowania, mające 
na celu uchylenie następstw definitywnego zerwania polsko-litewskich rokowań Tass 
podaje ze źródeł miarodainych, że co się tyczy ZSSR intormacje powyższe są całko 
wicie pozbawione podstaw. 

Rząd sowiecki nie prowadził w sprawie zatargu polsko litewskiego żadnych roko- 
wań z mocarstwami zagraniczneimi, ani za pośrednictwem rządu niemieckiego, ani w 
żaden inny sposób. ы 

Nieufność sowietów. 
BERLIN. 26.VII. (Pat). Moskiewski korespondent „Berliner Tageblatt”, omawiając artykuł „Iz- 

wiestij“ w sprawie konfliktu polsko-litewskiego podkreśla, że apostrofa ze strony sowieckiej pod 
adresem Niemiec oznacza pewną nieufność wobec stanowiska niemieckiego w sporze między Polską 
a Litwą. 

Ё Ёогевропает oświadcza, że nie rozumie dlaczego wystąpienie posła niemieckiego w Kownie 
wej si na celu ostrzeżenie rządu litewskiego 1 doradzenie mu, aby trzymał się taktyki wstrzemiężli- 
wej miało być krokiem wzbudzającym podejrzenie. 

Prasa francuska o kontlikuie polsko-litewskim. 
PARYŻ, 26.VII (Pat). „Matin* oświadcza w sprawie konfliktu polsko-litewskiego, 

iż najwyższy już czas, aby wielkie mocarstwa interwenjowały, jeżeli nie chcą doprowa- 
dzić do tego, by z powodu obecnej pożałowania godnej afery cały ich prestige został 
naruszony. 

Największe zainteresowanie wzbudza fakt, iż Chamberlain sam oświadczył, że 
Niemcy zajmują stanowisko pokrywające się ze stanowiskiem Wielk. Brytanji i Francji. 

Prawdopodobnie Liga Narodów na sesji wrześniowej będzie miała jeszcze sposob- 
ność oświadczenia w dobitny sposób, jakie jest jej stanowisko wobec taktyki obstruk- 
cji, uprawianej przez p. Woldemarasa. 

Najpraktyczniej zwalić wszystko na Wilno. 
BERLIN. 26. VII. (Pat). .Prasa nacjonalistyczna dcnosi z Kowna, że ubiegłej nocy rozrzu- 

сопо w stolicy i na prowincji ulotki podpisane przez komitet Ocalenia Litwy. 
Ulotki te zwracają się przeciwko Niemcom w związku z toczącemi się rokowaniami handlowe- 

mi niemiecko -litewskiemi. A 
Komitet Ocalenia Litwy między innemi podnosi, że niemieccy agrarjusze rzekomo tylko 

utrudniają eksport mięsa do Niemiec ze wzlędów sanitarnych, w rzeczywistości bowiem Polska 
wywozi swoje mięso do Niemiec bez żadnych trudności. 

Pomimo, że na ulotkach podana zosała drukarnia w Szawlach, to jednak, jak twierdzą 
dzienniki, wskutek dochodzeń lit wskiej policii kryminalnej, miano stwierdzić, że ulotki pocho- 
dzą z Wileńszczyzny i że puszczone zostały w obieg w tym celu, ażeby podburzyć Litwę prze- 
ciwko Niemcom. 

Nowe naruszenie traktatu ryskiego przez 
Sowiety. : 

WARSZAWA, 26.VII (Pat). Pcseł polski w Moskwie p. St. Patek zgłosił 25 bm. 
w Narkomindziele p. Karachanowi, zastępującemu chorego p. Cziczerina, protest z po- 
wodu mowy Bucharina na VI korgresie Kominternu. Jak wiadomo, Bucharin w swej 
mowie dłuższy ustęp poświęcił stosunkom panującym w komunistycznej partji polskiej, 
przyczem wyraził nadzieję, iż kongres udzieli specjalnych pełnomocnictw komitetowi 
wykonawczemu dla uporządkowania stosunków w tej partji w tym celu, aby „partja 
stała się jedną z głównych sił, któremi będzie rozporządzać komunistyczna międzyna- 
rodówka, oraz aby partja w czasie wojny wystąpiła w charakterze żołnierzy rewolucji 
przeciw własnemu rządowi". Poseł Patek oŚwiadczył Karachanowi, iż treść przemówie- 
nia Bucharina, zapowiadającą czynną ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski jest ja-   skrawem naruszeniem art. 5 traktatu ryskiego. 

Nr.168 (1215) 

STRZĘPKI. 
Co można zrobić? 

Gdy patrzę na tę gorączkową pracę przy 

doskonaleniu kulturalno-higjenicznego stanu. mia- 

miejscu wczoraj) wciąż męczą mnie myśli: 
— Co by tu jeszcze można zrobić, skoro 

już więto się do roboty? Co tu ulepszyć, udosko- 
nalić, uświetnić, żeby się kochani wilnianie czuli 

jak w raju? 
Tak dumałem, patrząc na układanie nowych 

płyt na chodniku jednej z ulic śródmieścia. Ude- 
rzyła mnie bogata różnorodność materjałów i form, 
użytych do pokrycia niewielkiej stosunkowo prze- 

jaśnienie do pana dozorcy robót. 
— Dlaczego właśnie taka mozaika? 
— To na wystawę, — odparł krótko. 
— Na wystawę? в 
— No tak. Chcemy ukazać poglądowo ró- 

żne style i sposoby brukowania ulic. Niech pan 
spojrzy, jaka rozmaitość tu, na przestrzeni nieca- 
łych 20 metrów kwadratowych. 

— Rzeczywiście... ale po co? 
— Otóż, proszę spojrzeć, tu mamy sposób 

z epoki Jagiellonów... 

— Tu jest goła ziemial 
— Właśnie, tak już zostanie... "Tutaj kawa- 

.łek bruku z czasów romantyzmu... 
— Deski zmurszałe! 
— No, tak. Tutaj—z okresu powstania sty- 

czniowego, t. zw. kocie łby, to miejsce znowu, 

pokryte asfaltem ilustruje początek XX wieku, a 
te kosjki przypominają ostatnie lata przed wojną... 

— Cudownie|—szepnąłem w uniesieniu. 
— Wreszcie te płyty betonowe — to jest 

okres powojenny, niepodległość i t. d. 
Rozmyślając w zachwycie nad tem, co u- 

słyszałem przed chwilą, poszedłem dalej, uważa- 
jąc by nie uszkodzić nogą tych arcyciekawych 

eksponatów. Wzrok mój padł nagle w głąb jed- 
nego rowu, gdzie na dnie sączył się strumień wo- 

| dy. I nagle olśniła mnie wspaniała myśl. 
. — Eureka! Znalazłem najdoskonalszy bo 
naturalny sposób, rozwiązujący zagadnienie ko- 
munikacji miejskiej. Poco autobusy, poco tram-   waje? Mamy przecież idealną arterję komunikacji: 

„jest to Kocze:ga, rzeczka przepływająca pod naj- 

, ważniejszemi ulicami Wilna. Aż się prosi o żeg- 

„lugę podwodną! Trzeba tylko uruchomić mate, 

eleganckie, oświetlane elektrycznością stateczki 

w rodzaju tych, które kursują do Werek—i spra- 
wa załatwiona. Nie potrzeba szyn, drutów, ma- 
szyn—wszystko jest na miejscu 

Ma Paryż kolejkę podziemną, dlaczego 
Wilno nie może posiadać podwodnej żeglugi? 

Niech się schowa Wenecjal... 
Pomysł ten przedkładam czujnej uwadze 

miarodajnych władz z prośbą o najszybszą reali- 
zację. Kuba. 
  

  

Ze świata. 
— Anglik i Polka na czele komisji 

współpracy umysłowej. Międzynarodowa 
komisja współpracy umysłowej w Genewie 
wybrała swym przewodniczącym profesora 
uniwersytetu w Oxfordzie Gilberta Murray,a 
wiceprzewodniczącym zaś p. Curie-Skło- 
dowską. 

Po dokonaniu wyboru przystąpiono 
do omawiania kwestji współpracy między 
komisją współpracy międzynarodowej, a 
komisją międzynarodowego Biura Pracy 
dla spraw pracowników umysłowych. 

— Nowy kandydat do lotu przez 
Atlantyk. Wśród lotników, którzy gotują 
się do przelotu przez Atlantyk, znajduje się 
niejaki Daugherti, weteran światowej woj- 
ny, który przygotowuje się do lotu z No- 
wego Yorku do Rzymu. Uchodzi on za 
bardzo Śmiałego lotnika. Ma on tylko pra- 
wą rękę, lewą zaś rękę i obydwie nogi 
oberwał mu pocisk podczas wojny na fron- 
cie francuskim. 
  

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 

Marino Moret(i. - 
Śród rajnowszych pisarzy włoskich 

Marino Moretti jest jednym z najbardziej 
popularnych. Jest to malarz rzeczy małych 
i skromnych, codziennych szarych wypad- 
ków, drobnych trosk i małych radości, u- 
czuć tkliwych i serdecznych, czasem pełnych 
melancholji i rzewnego smutku, nigdy jed- 
rak tragicznych, namiętnych i szarpiących 
zawsze czystych i zacnych. Jego ludzie— 
to bezrobotny niższy urzędnik, organista 
lub woźny, to biedna stara panna, lub 
dobra poczciwa ciotunia, albo serdeczna, 
najlepsza mamusia. Żeby zrozumieć istotę 
duszy i twórczości Morettiego, trzeba jak 
pisze jeden z krytyków, „mieszkać przez 
długie, długie lata w małem, prowincjo- 
nalnem miasteczku, w takiem miasteczku. 
w którem pociągi nie zatrzymają się dłu- 
żej nad jedną minutę, jakby pełne pogar- 
dy, tecz które budzi we wspomnieniach 
rzewną tęsknotę za spokojną ciszą swoich 
ulic, za swojskością wszystkich swych przed 
miotów, za poczciwą gościnością swoich 
mieszkańców. 

Ostatnia powieść Morettiego „Tron 
biedaxów (1928 r.) to nowa potężna nuta 
w całej harmonji jego twórczości. Tłem po- 
wieści jest już nie życie jednostki, lecz hi- 
storja całego państwa, które posiada swo- 
ich »ładców i swoich poddanych, swoją 
ziemię i swoje trony. Lecz państwo to 
śród poięg Świata, jest jak wszyscy malucz- 
cy bohaterowie Morettiego, jest jak oni 
Wszyscy, skromne i zacne i poczciwe. Re- 
publika San Marino,—„dwanaście tysięcy 
mieszkańców i szesnaście wieków historji”. 

saro jest góra, nazywa się Tytan — góra 
ma trzy wierzchołki skaliste każdy zakoń 
czony jakby strusiem piórem. Te trzy 
strusie pióra symbol sprawiedliwości, to 
godło Republiki; na górze rozpostarł się 
gród—są w nim 3 kościoły i pałac, bibli- 
oteka, muzeum, szkoła i więzienie, u stóp 
góry na przestrzeni 50 kilometrów kwad- 
ratowych ciągną się wsie— oto całe pań- 
stwo. Republika San Marino, chociaż we- 
szła w skłąd zjednoczonego królestwa 
włoskiego, wymówiła jednak sobie swoją 
niezależność, ma swój rząd, działalność 
którego sprowadza się właściwie do dzia- 
łalności władz samorządów miejskich czy 
wiejskich, nie płaci podatków, zachowuje 
neutralność w wojnach, toczonych przez 
Włochy i nie daje rekruta. 

Włosi kpią sobie z tej niezałeżnej re- 
publiki, przejeżdżając granice na której nie 
potrzebują ani otwierać swych pakunków dla 
rewizji, ani pokazywać paszportów. Lecz 
Sanmaryńczycy nie uważają siebie za Wło- 
chów i zawsze z dumą podkreślają swoją 
odrębność. 

Dwa razy do roku, w marcu i w paź- 
dzierniku republika wybiera sobie swój 
rząd, składający się z 9-ciu członków Naj- 
wyższej Kady i dwóch Kapitanów-Regen- 
tów. Jeden Regent — to „uczony* patry- 
cjusz, wybrany od miasta, drugi— prostak, 
plebejusz, przedstawiciel wsi. W. kościele i 
w pałacu Rady mają oni swój tron—pierw- 
szy zasiada po prawicy, drugi po lewicy. 
Niewinne dziecko ciągnie z urny losy kan- 
dydatów do rządu; potem następuje uro- 
czystą ceremonja. Nowoobrani członkowie 
Rady i Regenci wdziewają tradycyjne ko- 
stjumy z jedwabiu i aksamitu, coś pośred- 
niego między średniowiecznym kostjumem   Niedaleko od Rimini, między Fooli i Pe-   hiszpańskim i flamandzkim. W towarzy- 

stwie nieodłącznych paziów z trąbami, bez 
których przez pół roku żaden Regent nie 
będzie się mógł ukazać na ulicy, wyruszają 
do kościoła. Za nimi postępuje tłum, przed 
nimi orkiestra i gwardja. W kościele na 
tronie zasiedli już ustępujący Regenci, a 

i swoich męczenników. Ale my mali i 
biedni myślmy sami o sobie. Jesteśmy 
Sanmaryńczykami, niczem więcej, być 
Włochami to dla nas niepotrzebny zbytek, 
szkodliwa pycha, karygodae wyrzeczenie 
się. Dla Europy, pełnej nienawiści, jesteś- 

obok nich sa ławkach — ustępujący człon- 
kowie Rady. Wszyscy wysłuchują cichej 
mszy. Potem marszałek czyta po łacinie 
pożegnanie dla starego rządu i powitanie 
dla nowego. Sekretarz Spraw Wewnętrznych 
podaje nowym Regentom ewangelję i czyta 
formułę przysięgi: Ad laudem et reveren- 
tiam Dei Optimi Maximi, ac Beatissime 
Mariae semper Virginis... 

Dotykając ewangelji przysięgają. Ich 
Ekselencje Kapitani Regenci przysięgają 

„| ochraniać Republikę i jej gogność, jej przy” 
wiieje i jej prawa. Zbliżają się do tronu, 
który niema purpury ani złota, jest goły— 
tron biednej republiki, tron biedny, tron 
biednych. Regenci ustępujący zdejmują z 
$zyi łańcuchy regenckie i zawieszają je 
na szyi nowoobranych; pierwsi ustępują 
miejsca drugim. A z ołtarza patrzy i bło- 
gasławi patron Republiki święty Marino, 
kamieniarz biedny i cichy, skromny, lagod- 
ny, litašciwy i czysty. Jest Stary, brodaty, 
pogodoy, w Swojej szerokiej dalmatyce 
wygląda raczej na proroka niż na proste- 
go, pokornego ciosacza kamieni. Ukazuje 
tłumowi tablicę, na której stoi wypisane 
tylko jedno słowo: Libertas. Lecz wpółot- 
warte usta zdają się mówić więcej, mó- 
wią: „Urodziliście się dla Wolności*. A 
tłum szepce modlitwę: „Ave Marine, Liber- 
tatis fondator, Salvum fac Reipublicam 
tuam*. 

Taką jest (republika San Marino. 
„Każdy wielki kraj ma swoich mędrców i 
swoich zdobywców, swoich budowniczych   

my biedni, dia Świata, który kupczy i fry- 
marczy, jesteśmy biedni, ale bieda jest na- 
szem bogactwem. Jesteśrmy wolni, bo ni- 
czego» od nikogo nie żądamy, a inni nie 
mają co Od nas wziąć, posiadamy wolność 
i spokój, które są udziałem wszystkich 
biednych, cichych i łagodnych". Na tle hi- 
storji i tradycji republiki San Marino snu- 
je Moretti dzieje bohatera. Marina Foglia- 

ni, Albinesa o białych od urodzenia włosach 
i czerwonawych oczach. Ojciec jego pia- 
stował przez półroku urząd Regenta-plebe- 
jusza, tego z lewei strony, lecz marzył, by 
syn jego zasiadł kiedyś po prawicy, jako 
Regent — patrycjusz. Więc posyłał go do 
szkół: „Ucz się, Mariano, jeżeli chcesz być 
księciem najwyższym*. Matka od dzieciń- 
stwa upatrzyłą mu małą Agatinę z Grodu 
ma żonę. Rodzice nie chcieli by po Skończe- 
niu szkoły jechał na uniwersytet do Włoch, 
bo bali się, że sam zostanie Włochem, nie 
zechce wracać do ojczyzny, lub przywiezie 
do niej żonę „cudzoziemkę*. Lecz po 
śmierci rodziców Marino się buntuje; małą 
i śmieszną wydaje się mu cała republika z 
jej tradycjami i obyczajami. Jedzie do Rzy- 
mu, próbuje światowego życia i miłości w 
objęciach hetery salonów. Lecz wybucha 
wielka wojna i syn kochanki ginie jeden z 
pierwszych. Kochanka staje się już tylko 
zrozpaczoną matką, a Fogliani idzie jako 
ochotnik neutralnej republiki do wojska. 
Służba w wojsku to ekspiacja za chwilę 
użycia i zapomnienia. Fogliani staje się 

cichym i bezimiennym, sługą sług, jako 
sanitarjusz Czerwonego Krzyża, w poniże- 
niu i skromności widząc najlepszy sposób 
wypowiedzenia treści własnej istoty, Mija 
wojna i Fogliani wraca do ojczyzny jak jej 
wierny i kochający syn. 

Dziewczyna przeznaczona mu przez 
matkę staje się dlań umiłowanę żoną, dom 
jego rodziców — jego domem, łoże jego 
rodziców, na którem się urodził — jego 
małżeńskiem łożem. | oto spełniają się ma- 
rzenia ojca. Ucz się, Marino, jeżeli chcesz 
zostać księciem najwyższym — i Fogliani 
zostaje wybrany na regenta-patrycjusza, te- 
go z Sprawej strony. 

„O mamo, mamo modli się w ko- 
ściele w czasie uroczystości wręczenia wła- 
dzy, — oto twój syn. Wszak bałiś się 
bym nie wyrzekł się swej ojczyzny, bym 
nią nie pogardzał i nie szukał po za jej 
granicami szczęścia, którego tutaj nie po- 
trafiłem ocenić, Wszak bałaś się, że wezmę 
za żonę obcą, a nie dziewczątko, któreś 
mi przeznaczyła Od: dzieciństwa, które wzra- 
stało dla mnie pod twojem okiem, jak to 
było tutaj w zwyczaju za twoich czasów i 
jeszcze jest dzisiaj. Oto jestem. Musiałem 
opuścić dom i nawet zapomnieć na czas 
jakiś o tobie, bo nie mogłem odrazu uwie- 
rzyć wraz z tobą, Ojcem i starymi, że to 
jest życie, że to też jest życie". ; 

I to jest życie. Bo prawdziwe życie 
jest nie zzewnątrz a wewnątrz nas. Nie to 
co weźmiemy, lecz to co włożyniy daje 
treść i wartość życia. Biedny, siwy oduro- 
dzenia obywatel najbiedniejszego państwa 
na świecie jakże bogaty jestw miłość i po- 
korę, w dobroć i chęć służenia innym. 

Dr. Janina Rostkowska, 
    prawdziwym Sanmaryjczykiem pokornym, 

sta—(0 czem z takiem uznaniem pisałem na tem 

strzeni. Nieśmiało zwróciłem się z prośbą o wy- . 
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Žycie gospodarcze. 
Bilans handlowy a zloty. 

Jakkolwiek nasz bilans handlowy już 
od dłuższego czasu kształtuje się ujemnie, 
a saldo bierne dosięga bardzo poważnej, 
jak na nasze stosunki, sumy, odpływ de- 
wiz z Banku Polskiego nie przybrał w żad- 
nym wypadku rozmiarów, któreby mogły 
dawać podstawę dla wzbudzających obawę 
wniosków. Takie kształtowanie się bilan- 
sów Banku Polskiego tłumaczyć należy 
przedewszystkiem tem, że zakup dewiz i 
walut utrzymuje się w normalnych grani- 
cąch, a kapitał zagraniczny w większych 
lub mniejszych rozmiarach wnika jednak 
do kraju. Niemniej jednak nie brak u nas 
w różnych sferach zawodowych pesymis- 
tów, którzy coraz głośniej wysuwają twier- 
dzenie, że stabilizacja złotego ze względu 
na niekorzystnie się u nas kształtujący bi- 
lans handlowy prędzej czy później stanąć 
może przed znakiem zapytania. Jesteśmy 
dalecy od twierdzenia, że bilans handlowy 
jest kwestją w dziedzinie walutowej zupeł- 
nie obojętną, ale i przesada w tych spra- 
wach prowadzić musi do zgoła absurdal- 
nych wniosków. W sprawach gospodar- 
czych, jak w żadnych innych, potrzebny 
jest spokojny objektywizm, przeciwstawia- 
jący nieuzasadnionemu oOptymizmowi pe- 
wien krytycyzm, a nieuzasadnionemu pesy- 
mizmowi chłodną rozwagę. Można dziś 
mówić o konieczności zastanawiania się nad 
zagadnieniem aktywizacji bilansu handlo- 
wego, ale porównywanie obscrych stosun- 
ków ze stanem rzeczy, jaki miał miejsce 
w okresie przed załamaniem się złotego, 
nie może być przedmiotem żadnej facho- 
wej dyskusji. Wobec tego jednak, że s po- 
łeczeństwo, nauczone przykremi došw'ad- 
czeniami, bardziej skłonne jest do dawania 
pódłuchu nieuzasadnionym wywodom pe- 
symistów, an żeli uspakajającym komunika- 
tom urzędowym, niezawsze przemawiają- 
cym do przekonania, nie będzie od rzeczy, 
jeżeli na tem miejscu w szczupłych ramach 
artykułu dziennikarskiego zajmiemy się w 
ogólnych bodaj zarysach analizą tego za- 
gadnienia. 

Załamanie się złotego w r. 1925-ym | 
było wynikiem całego szeregu niedomagań 
finansowo-gospodarczych, przyczem ujemny 
bilans handlowy był tylko jednym z głów. 
nych czynników, które proces ten przyśpie- 
Szyły. Nie należy zapominać, że głównem 
źródłem niedomagań był deficyt budżeto- 
wy, który skarb łatał przez emisję bilonu, 
a tem samem paraliżował wszelką celową 
akcję Banku Polskiego w kierunku opano- 
wania rynku pieniężnego i kredytowego. 
Dziś wśród ekonomistów świata górę bie- 
rze teza, że ujemne kształtowanie się bilan- 
su handlowego przy zrównoważonym bud- 
żecie państwowym i uniezależnieniu się 
instytucji emisyjnej od finansów państwa 
nie może stabilizacji waluty podważyć. 
Teoretycy ekonomiczni, cieszący się auto- 

bapierowa zastawa, 
Jest do przewidzenia, że w gospodarstwie 

domowem niedalekiej przyszłości garnuszki, bla- 
szanki, foremki i t. p. znacznie mniejszą będą od- 
grywać zolę, niż dzisiaj. Tempo życia zwiększa 
się z każdym rokiem; kobieta ma coraz więcej 
zajęć poza domem, wiele rodzin obywa się przy 
tem wszystkiem bez służącej —rozpowszechnioue 
to jest zwłaszcza w Ameryce, gdzie na przyrzą- 
dzenie obiadu traci się minimalną ilość czasu, 
gdyż prawie cały obiad można otrzymać w kon- 
serwach. Gdz'eż może gospodyni znaleść czas na 
umywanie i wycieranie niezliczonej ilości statków? 
To też istnieją sposoby praktyczniejsze, które — 
kto wie, czy nie rozpowszechnią się wszechwład- 
nie, wyrugowując dawniejsze systemy. 

Angielskie pisma, poświęcone udoskonale- 
niu gospodarstwa domowego, podnoszą ogromne 
zalety papieru, w zastosowaniu do potrzeb kuchni 
i stołu, przez większość kobiet zresztą niedoce- 
niane, nie zna się bowiem wszystkich możliwości 
i wyższości naczyń i foremek papierowych nad 
cynowemi, miedzianemi łub blaszanemi. Mycie np. 
form po babkach, ciastkach i t. p. jest i uciążliwe 
i nieprzyjemne, formy są tłuste, lepkie, odmywaja P. 
się z trudem, często zaś są zaprzeczeniem wszel- 
kich wymagań hygjeny, wskutek niedbalstwa ku- 
charki, która je źle odczyści. Obecnie powstały 
w papierniach działy specjalne, które zaczęły wy- 
rabiač foremki z papieru nieprzemakalnego i od- 
Bresto na ogień W foremkach 1 można piec 
abki i ciastka i odrazu je na stół w nich poda- 

wać. Foremki te są tak tanie, że za każdym ra- 
zem można używać nowych, wyrzucając je po 
zużyciu, aczkolwiek wyjątkowo oszczędna gospo- 
dyni może użyć te same parę razy. ają pzm 
tę zaletę, że cisstko, jak długo znajduje się w fo- 
remce, jest świeże. 

Fabryki te wyrabiają całe zastawy z wo- 
skowanego papieru i pergaminu, odpornego na 
ogień i wodę. Są tam więc kubeczki, puhary, w 
których możoa podawać kawę mrożoną, lody i 
mazagran, talerze, tace i serwetki, torebki do 
przechowywania delikatnych sandwiczów, oraz 
ozdobne, estetyczne pudełka i koszyczki do drob- 
nych ciastek, kanapek etc. Są to specjalne zasta- 
wy „majorkowe*, dające się łatwo zabrać na wy- 
cieczkę, niesłychanie praktyczne, wygodne i ta- 
nie, Rekwizyty wycieczkowe są zwykle kruche i 
delikatne, to też niersz zniechęca do dłuższej 
wycieczki myśl o konieczności zabierania prowi- 
antów i zastawy dla kilku osób. Papierowe za- 
stawy są w tym wypadku niesłychanie użyteczne. 

Komunikat. 
Niniejszem podajemy do laskawej wiado- 
mości naszym P. T. Klijentom, że z firmą: 

Powszechne Biuro Ogłoszeń 
BERNARD BUCHWEITZ 

w Warszawie 
zerwaliśmy wszelkie stosunki handlowe, 
wobec czego cenne swoje zlecenia prosimy 
skierować ROR pod adresem na- 
szego wydawnictwa. 

WYDAWNICTWO 
„KURJER WILENSKI“ 

s-ka z ogr. odp. 

  

rytetem, twierdzą, że na dłuższą metę żad- 
ne państwo nie może więcej przywozić, 
aniżeli jest w stanie wywozić, gdyż przy- 
wóz towarów regulować się musi automa- 
tycznie i po pewnem nasyceniu rynku siłą 
rzeczy nastąpić musi odprężenie. Rozumie 
się samo przez się, że bank emisyjny w ta- 
kim okresie przejściowym musi być przy- 
gotowany na pewien odpływ dewiz i walut. 

I tu dobiegamy do sedna rzeczy. Na- 
Sza istytucja emisyjna ma w chwili obec- 
nej, niewątpliwie jak na nasze stosunki, 
duży zapas dewiz i walut. Gdyby nawet 
przyjąć, że odpływ walut i dewiz osiągnął- 
by w pewnym momencie rozmiary z okre- 
su przed załamaniem się złotego, a więc 
mniejwięcej 4 milj. dolarów na dekadę, to 
i wtedy stan nie byłby katastrofalny. Auto- 
matycznie bowiem musiałby się zmniejszyć 
obieg pieniężny i stan natychmiast płat- 
nych zobowiązań, nastąpiłaby ciasnota na 
rynku pieniężnym i brak odpowiedniej 
ilości znaków ebiegowych. 

W danych warunkach o dalszym przy- 
wozie nie mogłoby być mowy, a równo- 
cześnie przy tak skurczonym obiegu zna- 
ków złotowych musiałyby silniej napływać 
do kas waluty obce, znajdujące się w po- 
siadaniu społeczeństwa. Niezawodnie i po- 
lityka kredytowa instytucji emisyjnej, nie 
paraliżowana już przez niewłaściwe zarzą- 
dzenia skarbu, musiałaby pójść w kierunku 
przywrócenia równowagi gospodarczej. Na- 
leży przytem podkreślić, że Bank Polski 
ma obecnie t, zw. „revolving* kredyt, na 
podstawie którego może zredyskontować 
zagranicą weksli do sumy 20 miljonów 
dolarów. Jest to rezerwa bardzo poważna, 
której przed załamaniem się złotego nie 
mieliśmy. 

Musimy ponadto zdać sobie sprawę, 
że podczas gdy w okresie załamania się 
złotego niepokój w kraju silnym echem 
odbijał się zagranicą, która szybko wyco- 
fywała swoje wkłady i pozbywała się swo- 
ich pozycyj złotowych, nie mówiąc już o 
zachęcającej grze na zniżkę złotego, to 
dziś wywołana w kraju nieuzasadniona ni- 
czem panika nie znalazłaby żadnego €cha 
zegranicą, dla której obecność doradcy 
amerykańskiego, byłaby dostateczną gwa- 
rancją trwsłości stabilizacji. Spokój, jaki 
cechuje dotychczasowe raporty p. Daweya, 
a nawet pewien optymizm i wraca w ko- 
rzystne możliwości rozwoju gospodarbzego 
Polski są dostateczną rękojmą, iż nasza 
sytuacja walutowa nie budzi żadnych obaw. 
Nie należy bowiem wątpić, że gdyby sy- 
tuacja w małej tylko mierze nasuwała 
pewne wątpliwości, to pierwsze sygnały 
ostrzegawcze wyszłyby właśnie od doradcy 
amerykańskiego, któryby nigdy nie mógł 
dopuścić do tego, aby prestige jego, jako 
członka rady Banku Polskiego, narażony 
został na szwank. Stk. 

Pudełka na 6 lub 12 osób — takie bowiem prze- 
ważnie są wyrabiane — zawierają wszystko, co 
tylko może być potrzebne. No i — kosztuje 
grosze! 

Zapotrzebowanie w 7 na te „papiero- 
we sau, jest ogromne. U nas mogłoby to 
rownież mieć duże zastosowanie, gdyby tem za- 
jęła się jedna z papierni i wyrabiać zaczęła rze- 
czy trwałe, celowe i tanie. Niektóre bowiem z 
wyrobów angielskich są tak estetyczne i BEE 
zyjnie wykonane, że graniczą z artyzmem i żału- 
je się mimowoli, że żywot tych pożytecznych ca- 
cek jest tak krótki, Telly. 
  

Giełda wileńska z dn. 26.VII b. r. 
4/a/o Wil. Banku Polskiego (zł. 100) ‚ — 59 

Gielda warszawska » dn. 26 VII. b. r 
DEWIZY: 

Dolary | +...  „  .8.901/2—8,861/2 
Belgja ` ° . : ° . 124.15—124,46 
Holandja , . _› 358.72—359,62 
Londyn —. 43,321/1—43,43—43,215 
Neovy-Jork ‚ _ 8.90—8,92—8,88 

aryž . . . „ 34,92—35.01—34,83 
Praga, že . +4 « _ 26,42—26,48 
Szwajcarja. —. . +171,685—172,11 
Wiedeń ||. 125775—126,09 
Włochy . ° ° . + +  46,675—46,79 

AMK SAK KOZIE ZO KARA TAE OE TK 

№ biegunach hędzie ciepło 
Na początku wiosny, która w roku bieżą- 

cym była naogół bardzo kapryśna, było bardzo 
wiele przepowiedni o tem, jakiem będzie obecnie 
lato. Nie wszystkie z tych przepowiedni sprawdzi- 
ły się, wogóle zaś większość ludzi odnosiła się 
do nich z niedowierzaniem. Niektóre jednak z 
mniejszą luh większą ścisłością sprawdziły się już 
dotychczas. 

Dotyczy to prredewszystkiem przepowiedni 
dwóch uczonych, profesorów: Woelesach, Niem- 
ca i Bendandi, Włocha. Przepowiedzieli oni nie- 
mal jednocześnie, mimo że ze sobą żadnych sto- 
sunków nie utrzymują, z niezwykłą zgodnością i 
niemal matematyczną ścisłością szereg katastrot 
i trzęsień ziemi, jakie w tym roku nawiedziły Bał- 
kany, Meksyk i Alaskę, oraz Bliski i Daleki 
Wschód. | 3 

Zdaniem tych uczonych trzęsienia, wylewy 
rzek, ożywiona działalność wulkanów, wichury, 
śniegi i deszcze na przełomie zimy i wiosny wró- 
żą światu olbrzymie przemiany które radykalnie 
zmienią obecnie warunki. 

Lodowce, które w poprzednim okresie zaj- 
mowały ogromne obszary ludnych dziś i mających 
umiarkowany klimat krajów, znikną wkrótce zu- 
pełnie również z okolic podblegunowych, gdyż 
ziemia wkroczy w nowy okres swego istnienia, w 
t, zw. okres gorący. Przeciętna temperatura stale 
będzie wzrastać. Pod gorscemi promicniaini słoń- 
ca stopnieją wieczne lody okolic podbfegunowych 
i dla ludzkości odkryją nowe tereny dla kolo- 
nizacji. Wzrost temperatury nie wyrządzi życiu na 
ziemi wi leca przesuwając aż pod bieguny ob 
szary terenów zamieszkanych i uprawnych, obda- 
rzy ludzkość wieloma dobrodziejstwami, Z prze- 
sunięciem się strefy umiark owanej na daleką pół- 
noc, Polska zmieni gruntownie swój klimat i   znajdzie się w strefie gorącej, 

„. Te wielkie zmiany mają nastąpić w nieda- 
lekiej przyszłości, a tegoroczne upały mają świad 

KSRJER wILENK 

dn. 27 sierpnia. Na uroczystošė przybędą 

skiego premjera Tanaka jest wątpliwe. 

Nadrenii. 

Paryża odbędzie 
Cxiczerinem, którego przybycia do Berlina 

Pośpiech, z jakim Ameryka nalegała 

Giermanja 

Tyrolu. 

niemieccy z Polski, którzy br 
się od wszelkich manifestacyj antypolskich. 
mie 
pewniając poselstwo o swej lojalności. 

Zjazd mężów zaufania B, B. W.R. 
z Wileńszczyzny. 

W ćniu 26 b. m. odbył się w lokalu 
Sekretarjatu Wojewódzkiego w Wilnie przy 
ul. Zawalaej zjazd mężów zaufania z wo- 
jewództwa wileńskiego pod przewodnictwem 
posła Jana Piłsudskiego z udziałem posła 
dra Brokowskiego i posła Władysława 
Kamińskiegó, senatora W. Abramowicza, 
zastępcy gen. sekr. p. Puzyńskiego i sekre- 
tarza wojewódzkiego Fr. Świderskiego. 

Referat o sytuacji politycznej Rzeczy- 
pospolitej wygłosił poseł Jan Piłsudski, 
zaznaczając konieczność przygotowania o- 
pinji społecznej do mającej nastąpić zmia- 
my konstytucji w kierunku zrównoważenia 
uprawnień władzy ustawodawczej i wyko- 
nawczej. 

Następnie z obszernym referatem w 
sprawie organizacji terenowej Bezpartyjne- 
go Bloku Współpracy z Rządem wystąpił 
zastępca gen. sekr. prof. Puzyński. 

Prelegent rozwinął i uzasadnił pod- 
stawy organizacyjne, na których opierać się 
powinna działalność mężów zaufania w po- 
wiatach i gminych. 

Po referacie p. Puzyńskiego delegaci 
prowincjonalni zdawali sprawę z sytuacji 
politycznej i gospodarczej na terenach po- 
wiatów, poczem wywiązała się obszerna i 
rzeczowa dyskusja, która wyjaśniła i wy- 
raźnie określiła metodę pracy w terenie. 

Po zamknięciu obrad uczestnicy zja- 
zdu zwiedzili gremjalnie teren Targów Pół- 
nocnych, gdzie wyjaśnień i informacji u- 
dzielsli p. p. profesor J. Kłos i red. Świę- 
cicki. 

Zjazd ten, pierwszy w Polsce, położył 
podwaliny pod trwałą i wydajną pracę, 
którą prowadzić będzie na Wileńszczyźnie 
Bezp. Blok Współpracy z Rządem. 

Sprawozdawcze zebrania poselskie 
w woj. nowogródz. 

NOWOGRÓDEK, 25.VII. (Pat). W 

nowogródzkiego odbyły się sprawozdawcze 
zebrania poselskie BBWR w  Derewnie, 
Stołpcach i Rubieżewiczach. Na zcbraniach 
tych uchwalono rezolucje wyrażejące naj- 

za jego pracę dla naprawy stosunków w 
państwie i podniesienia gospodarczego Pol- 
ski, uznające stanowisko BBWR za jedynie 
słuczne i wzywające Bezpartyjny Blok do 
dalszego przeciwstawiania się demagogji 
stronnictw politycznych i popierania rządu, 
zwłaszcza w najważniejszej sprawie napra- 
wy ustroju państwowego i zwiększenia 
władzy prezydenta Rzeczypospolitej. 

Posunięcia programowe B. B. 
na Wołyniu. 

Przewodniczący Koła Wołyńskiego 
B.B. poseł Wołoszynowski nakreślił na 
  

czyć, że ziemia szybkim krokiem wchodzi w „go- 
rący“ okres swego istnienia. 

Kto wie więc, czy za naszych jeszcze cza- 
sów nie powstaną na Mazowszu czy w Wileń- 
szczyźnie olbrzymie plantacje winogron, fig i ba- 
wełny i czy ci, którzy obecnie wyjeźdzają na Ry-   Ida nie będą ježdzič na Szpicbergen lub do Gren- 
andji. : 

wierdza on wrażenie, że chodzi tu o mane 
Wskazując ną zastrzeżenia poczynione przez Anglię i Francję w związku z pak- 

tem „Danziger Volkstimme” stwierdza, że zastrzeżenia Francji 
neńskich i zobowiązań dotyczących Ligi Narodów były uzasadnione 

Zastanawiającemi jednak są — zdaniem „Danziger Volkstimme* — zastrzeżenia 
Francji dotyczące sojuszu z państwami Małej Ententy i z Polską. 

BERLIN. 26. VII. (Pat). „Germania” zamieszcza depeszę z Waszyngtonu, 
informacje nowojorskiego „kerald Tribune", która podaje, 
sprzeciwić się projektowi Kelloga, jako temu, który zol owiązuje Stany L o do uznania granic 
niesprawiedliwie wykreślonych traktatami pokojowemi w korytarzu polski 

ostatnich dniach na terenie województwa! 

wyższe uznanie Marszałkowi Piłsudskiemu |. 

Dookoła paktu Kelloga. 
Czas | miejsce podpisu traktatu Kelloga, 

PARYŻ, 26-VII. (Pat). Urzędowo donoszą, 
antywojennego nastąpi w Paryżu w gmachu 

że podpisanie wielostronnego paktu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 

osobiście ministrowie: Hymans, Zaleski, 
Benesz, Briand, Kellog, Chamberlain i Stresemann. Przybycie Mussoliniego i japoń- 

Miemcy cieszą się, że podpisanie pakto nastąpi w Paryin. 
BERLIN. 26. VII. (Pat) Prasa berlińska donosi, iż koła berlińskie wyrażają re- 

dość, że podpisanie paktu antywojennego nastąpi w Paryżu, oczekując w związku ze 
spotkaniem ministrów mocarstw europejskich korzystnego obrotu rokowań w sprawie 

Telegraphen Union podkreśla, iż w kołach politycznych Berlina rokują wielkie 
nadzieje przyszłym negocjacjom niemiecko francuskim, oczekując, iż bezpośrednie roz- 
mowy między ministrem Stresemannem a francuskim prezesem ministrów Poincarem 
przyczynią się w wydatnym stopniu do zbliżenia między obu mocarstwami. 

„Berliner Tageblatt* dowiaduje się, że minister Stresemann przed wyjazdem do 
jeszcze konferencję z sowieckim komisarzem Spraw Zagranicznych 

oczekują tu w połowie sierpnia. Cziczerin 
w miarę możności złoży podczas pobytu w Rzymie wizytę Stresemannowi. 

Dziennik wyraża przypuszczenie, iż w 
sematem a Cziczerinem dojdzie do rozmów na temat obecnych stosunków niemiecko- 
sowieckich w związku z procesem donieckim. 

Prasa gdańska 0 pakcie. 
GDAŃSK, 26 VIl. (Pat). Podając doniesienie, 

wojny w myśl projektu amerykańskiego nastąpić ma w dniu 27 sierpnia b. r. w Pary- 
żu, tutejszy gdański organ socjalno demokratyczny pisze: 

czasie spotkania między ministrami Stre- 

że podpisanie paktu o potępieniu 

na podpisanie paktu jest podejrzany. Pot- 
wr propagandowy. 

co do traktatów locar- 

м Ameryce, 
powolującą się na 

że pewna grupa senatorów postanowiła 

m oraz w południowym 

  

Lojalność niemców polskich. 
WIEDEŃ, 26.VII (Pat), Korespondent PAT dowiaduje się z kół miarodajnych, że śpiewacy 

ali udział w Uro schubertowskich w Wiedniu wstrzymywali 
Spiewacy niemieccy z Łodzi e 

ckich towarzystw śpiewaczych w Polsce wysłali delegaję do poselstwa polskiego w Wiedniu za- 
do związku nie- 

WEST DAS ORKA a RNB OST TAE FATWA KORZE DZKA 5 RÓ ARE PRAKYKAEY 

Prace regjonalne Jedynki. 
ostatniem posiedzeniu Koła zadania pro” 
gramowe posłów BB. na Wołyniu. 

Zadania te i obowiązki odnośne do 
ludności Wołynia strzeszczają się do punk- 
tów następujących: 

1) Wierność i 
państwa. 

2) Braterskie współżycie i współpra- 
ca wszystkich narodowości, zamieszkują- 
cych Wołyń, ich równouprawnienie w u- 
stawodawstwłe i świadczeniach rządowych. 

W szczególności Koło Wołyńskie ma 
zwalczać ewentualne nietakty organów ad- 
ministracjj państwowej i szowinistyczne 
wybryki nacjonalistów wszelkiego rodzaju, 
co ujemnie wpływa na częściowo osiąg- 
nięte już dodatnie nastawienie psychiczne 
ludności Wołynia z punktu widzenia pań- 
stwowego polskiego. 

3) Regjonalny system rozwoju go- 
ae i kulturalnego ziemi wolyf- 

skiej. 
W dziedzinie oświaty Koło dąży do 

tego, aby wszyscy mieszkańcy Wołynia 
mieli zapewnioną oświatę w języku ojczy- 
stym na koszt i pod kierunkiem państwa 
przy należytym traktowaniu języka państ- 
wowego. Co zaś do rozwoju gospodarcze- 
go, to zależne od wysiłków i wydalności 
pracy wszystkich  mieszkąńców — Koło 
dąży do tego, aby pomoc ze strony pafń- 
stwa w ułatwienju pracy tej stosowana by- 
ła równomiernie i sprawiedliwie względem 
wszystkich mieszkańców, lojalnych wobec 
państwa bez różnicy narodowości. 

4) Popieranie polityki Marszałka Pił- 
sudskiego, które przy realizacji braterskiego 
współżycia zamieszkującej Wołyń ludności 
nie nastręcza poważniejszych trudności. 
Przy tej sposobności—wobec konsekwencji 
jaką wywołało ustąpienie Marszałka ze sta- 
nowiska premjera pos. Wołoszynowski wy- 
jaśnił, że Marszałek nie usunął się bynaj- 

| mniej od decydującego wpływu .na bieg 
spraw państwowych i zamiar naprawy ustro- 
ju państwowego zapowiedział bardzo wy- 
raźnie w ostątnim wywiadzie, w razie, gdy- 
by Sejm, podzielony na partje, nie zdołał 
się zdobyć na dostateczne zrozumienie tej 
konięczności państwowej i na zgodną w tej 
zasadniczej sprawie decyzję. 

5) Przy wyborach wystawiać listy o 
charakterze państwewym i narodowościowo 
mieszanym. 

W ten sposób Koło Wołyńskie, które 
cechuje jednolitość poglądów, dąży do 
uczciwego i rozumnego skoordynowania 
istotnych potrzeb wszystkich mieszkańców 
Wołynia z istotnemi potrzebami całego 
Państwa. 

1 Państw Baliykieh 
Biuro zw. zawodowych. 

BERLIN, 26.VII. (Pat). Z Rygi dono- 
Szą, że na zarządzenie tamtejszych władz 
sądowych zamknięte zostało centralne biu- 
ro związków zawodowych w Rydze. Powo- 
dem zamknięcia była działalność antypań- 
stwowa centralnego biura związków zawo- 
dowych, które w ostatnich czasach otrzy- 
mać miało wydatne subwencje w Rosji So- 
wieckiej na propagandę komunistyczną. 

lojalność względem 
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Wieści z kraju. 
KRONIKA NOWOGRÓDZKA. 

— Wynik dochodzenia w sprawie 
postrzelenia kaprala K. O. P. Dochodze- 
nia przeprowadzone w sprawie postrzele” 
nia w dniu 19 b. m. kaprala VII Baonu 
K, O. P. Klajdy Wacława przez żołnierza 
sowieckiego ustaliło, iż w krytycznej chwi- 
li kapral Klajda biegł w kierunku Kołoso- 
wa wzdłuż granicy państwowej. 

W okolicy słupa nr. 774 Klajda spo* 
strzegł stojących po sowieckiej stronie jed- 
nego krasnoarmiejca i dwóch cywilnych 
pilnie obserwujących masz teren. Przy- 
puszczając, iż cywilni ci zamierzają prze- 
kroczyć granicę do Polski, kapral Klajda 
skore spostrzegł tę grupę, przystanął w 
krzakach by ich obserwować. 

W tym momencie krasnoarmiejec 210° 
żył się z karabinu w stronę Klajdy, dając 
kilka strzałów, z których jeden ranił Klaldę 
w nogę powyżej kolana. Skoro oszołomio- 
ny Klajda upadł brocząc krwią, trzej wspo- 
mniani osobnicy zbiegli, kryjąc się w przy- 
ległych do granicy lasach. Na interpelację 
polskich miejscowych władz administracyj" 
nych bolszewicy odpowiedzieli, iż o wy- 
padku tym nic nie wiedzą. 

— Wycieczka uniwersytetu regjo- 
nalnego. Wczoraj bawiła w Nowogródku 
wycieczka uniwersytetu regjonalnego z Trok 
na czele z prof. Remerem. Wycieczka po 
zwiedzeniu Nowogródka udała się nad 
Świteż a następnie do Miru i Nieświeża. 

KRONIKA LIDZKA. 
— Pogotowie ogniowe w pow. lidz- 

kim. Wobec tego, że w ostatnich czasach 
poszczególne miejscowości w pow. lidzkim 
padły ofiarą pożaru do tego stopnia, że 
pow. Lidzki pod względem wypadków po- 
żaru zajmuje pierwsze miejsce w Rzeczy” 
pospolitej, p. starosta Bogatkowski wydał 
rozporządzenie, na mocy którego urzędy 
gminne mają organizować po wsiach po” 
gotowie ogniowe celem zaznajomienia lud- 
ności z elementarnemi zasadami walki z 
pożarem oraz zaopatrzenie tych pogotow! 
w najniezbędniejsze narzędzia strażackie. 
Praca ta ma być wstępem do dalszej, za- 
krojonej na szeroką skalę akcji przeciwpo= 
żarowej w pow. lidzkim. 

KRONIKA BARANOWICKA. 
— Podziałmandatów do żydowskiej 

gminy wyznaniowej. W wyniku wyborów 
do żydowskiej gminy wyznaniowej orto- 
doksi otrzymają od 5 — 6 mandatów, sjo- 
niści od 3 — 4, sjoniści z Lachowicz 3 
mand., sympatycy sjoniści—3 mand., orto- 
doksi 1 mand. Bund 1 mand. 

Ostateczny przydział mandatów nie 
jest jeszcze ustalony a to ze względu na 
niejasność i dwojakie interpretowanie usta- 
wy wyborczej, wobec czego przewodniczą- 
cy komisji inż. Winnikow zwrócił się do 
władz państwowych z prośbą o wyjaśnienie. 

KRONIKA TROCKA. 
— Wykrycie tajnej gorzelni. Ostatnio or- 

gana policji w gminie mickuńskiej zauważyły ma- 
sowe pojawienie się na rynkach „samogonki*. Wy» 
wiady i dochodzenia przez czas dłutszy nie da- 
wały żadnych rezultatów i zdawało się, że wszel- 
kie poszukiwania „przedsiębiorcy” pędzącego wód- 
kę nie dadzą pozytywnego wyniku. Zupełnie nie- 
spodziewanie w dniu onegdajszym posterunkowy 
P. P. przypadkowo bawiący w zaścianku Szwal- 
niszki, gm. mickuńskiej, pow. trockiego, zauważył 
dziwne zaniepokojenie na twarzy gospodarza Wa- 
cława Klimowicza. Parę krzyżowych zapytań i 
dzielny policjant zorjentował się w sytuacji. 

Natychmiastowa rewizja potwierdziła po- 
dejrzenia. 

W mieszkaniu Klimowicza znaleziono nie- 
zbędne przyrządy gorzelniane, a i dość pokaźny 
zapas gotowej „samogonny”. 

„, „Fabryczkę" niezwłocznie opieczętowano, 
a jej właściciel powędruje na ławę oskarżonych. 

KRONIKA NIEMENCZYŃSKĄ. 
— Pożar wskutek wadliwej budowy ko- 

minów. Już niejednokrotnie notowano na terenie 
za Niemenczyńskiej liczne pożary skutkiem 
wadliwej budowy komina lub pieca. Epas 
na powyższe rzadko który gospodarz zainteresuje 
się i poważnie zatroska o swoją chatę i komin. 
Oil jakoś tam będziel A tymczasem licho nie Spi. 
A gdy wszystko spłonie, zaczynają się narzekania 
i BD 21 b. m. podobnież spłonął we wsi Iwa- 
nówka dom mieszkalny, stodoła i obora na szko- 
dę Wilczyńskiej Pauliny. Całe zabudowania sta- 
nęły momentalnie w płomieniach, a pomoc sąsia- 
dów nie zdołała uratowąć dobytku. 

KRONIKA ŚWIĘCIANSKA. 
‚  — Wykrycie tajnej gorzelni. W dniu oneg- 

dajszym organa policji pow. święciańskiego wy- kryły w zaść. Ciemnucha gm. żukojńskiej tajną 
„iabryczkę* wódki. Właściciela *fabryczki* Ja- na Adamowicza aresztowano. 

Podczas rewizji policja skonfiskowała przy- 
rządy gorzelniane, oraz znaczniejszą ilość goto- 
wej „samogonki“, 

— Obława na wilki. W dniu onegdajszym 
staraniem powiatowego Towarzystwa Łowieckie- 
go, urządzona zostałą w gm. hoduciskiej, pow. 
święciańskiego, obława na wilki, które od dłuż- szego już czasu trapiły ludność miejscową. W o- bławie wzięli udział wojskowi, urzędnicy, cywilni i członkowie Towarzystwa. 

Podczas obławy, zastrzelono 
wilków. 

KRONIKA WILEJSKĄ. 
— Koniokradztwo. — Od dłuższego już czasu ludność pow. wilejskiego trapiona jest przez nieujawnioną dotychczas bandę koniokradów, działających bezkarnie na szkodę gospodarzy wiejskich. Ostatnio banda dokonała szeregu kra- dzieży koni w gm. wiszniewskiej. W nocy z 21 na 22 b. m. banda dokonała naraz dwóch kradzieży na szkodę Michała Nawuca ze wsi Spiehło, a w parę godzin później zrabowała dwa konie steno- wiące własność Antoniego i Mikołaja Kluczników mieszkańców wsi Sawgocze. 
Pościg za koniokradami niedał żadnego re- zultatu. Według wszelkiego prawdopodobieństwa 

kradzione konie są następnie przeprowadzane przez granicę sowiecką. 

Z POGRANICZA. 
— Żołnierze bolszewicy niszczą słu graniczne. Nocy onegdajszej na G džiuku dra 

nym Cienkowicze w rejonie Wołożyna pjani żoł- 

ogółem 7   pierze z bolszewickiej straży granicznej zuiszczy- li jeden słup graniczny, рн zaa 
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: zadań. Opłata za cały kurs'wynosi podobnie jak 

K R O N I K A = ro ze sę, K 3 Hel i R NR: DEE ik Kursu p. Karol Helman przyj” 
e i eownik p : i b. we — Dzisiejsze premjera. „Tajemnica Makro- Р 

й : ki Ša Ir och, 9-55 pę połud,, tel. | pulos*, którą dziś po raz pierwszy odegra Teate Kopitan-pilot Einar Lundborg. 
Dziś: Natalji. czono do czasu przedstawienia odnośnych d0- | 29 go (Koszykowa 80 Sad sierpnia co- | Polski, niezwykle zainteresowała publiczność, cze- 3 

Piatek | Jutro: Wiktora. | kumentėw. | : dzlednić CA a dzi Spas B go dowodem tłok przy okienku kasowem. Obok Einar'Lundborg, bohaterski wybawca gen. 

27 ! Na posiedzeniu tem był obecny delegat aa RZ 4 sensacyjnej treści dzisiejszej premjery specjalne | Noble, urodził się w Indjach, gdzie jego ojciec, 
Wschód słończ—g. 3 m. 10 Banku Gospodarstwa Krajowego, oddziału Wileń- zainteresowanie wywołał fakt występu w niej ulu- | Cyęcnie osiemdziesięciodwuletni wikary w Ekeby 

lipca. Zachód 3 g. 19 m. 40 sio > Król. 3 WOJSKOWA. bionej artystki Zofji Grabowskiej, jak również u- й й orkaskagik ^ 

astępne posiedzenie Komitetu Rozbudowy "m ————— | dział w niej biorących aż pięciu wybitnych reży- pracował jako misjonarr. Matka—córka kapitana 

MIEJSKA: | 
— Wyjazd do Warszawy prezydenta mia- 

sta. Prezydent miasta p. mec. Folejewski w spra- 
wach samorządowo - finansowych, wczoraj wy- 
jechał na parę dni do Warszawy. Zastępstwo ob- 
jął wice-prezydent p. W. Czyż. 

Nowy kierownik statysiki mi<jskiej. 
Magistrat na onegdejszem posiedzeniu roztrzyg- 
nął konkurs na stanowisko kierownika Central- 
mego Biura Statystycznego m. Wilna. Z pośród 9 

zgłoszonych kandydstów — na to stanowisko Z8- 
proszony został p. Teodor Nagurski, magister 
prawa 0. 5. В. i absolwent akademji handlowej 
w Antwerpii. 

Pan Nsgurski pochodzi z Kowieńszczyzny 
ostatnio pracował w Belgji nad statystyką i me- 
nogrefją Antwerpji. Jest autorem prac z dziedzi- 
ny statystyki i ekonomii, wydamych przez Mini- 
sterstwo Spr. Zagr. Objęcie stanowiska przez 
p. Nagurskiego nastąpi przed 1 września b. r. 
Dział statystyczny, jak wiadomo, znajduje się w 
resorc'e wice-prezydenta miasta. 

— Budowa pomołka powstańców 63 r. W 
dniu wczorajszym 25 b. m. przystąpiono na placu 
Łukiskim do budowy pomnika dia powstańców 
z 1863, poległych i skazanych przez władze mo- 
skiewskie. | 

Pomnik umieszczony zostanie w formie ta- 
blicy pamiątkowej na wzniesieniu wysokości 1 
metra. Pomnik zostanie okolony słupkami i że- 
laznym łańcuchem. 

— Odżelaziacze. Prace nad ustawieniem 4 
odżelaziaczy na stacji pomp w Ogrodzie Bernar- 
dyńskim są już na ukończeniu. Uruchomienie: na- 
stąpi między 15 a 20 sierpnia r. b. 

— Studnie artezyjskie. Magistrat m. Wilna 
zakończył już wiercenie studni artezyjskiej o głę- 

bokości 102 metrów koło teatru w ogrodzie Ber- 
mardyńskim, oraz studni o gł. 67 mtr. „w Kuprja- 
niszkach. Obecnie jest na ukończeniu budowa 
drugiej studni w ogrodzie Bernardyńskim. Do 
chwili obecnej wywiercono już 97 mtr., przewi- 
dziana zaś głębokość będzie wynosiła 109 mtr. 
Jednocześnie przystąpiono do wiercenia studni 
na Lipówce. Wydajność wody w ukończonych 
studniach jest większ, niż projektowano. 

‚ — Z Komitetu Rozbudowy. Na ostatniem ® * 3 — 781 = pują uzdrowiskom zagranicznym. Książka jest ob- | daliły go poza granice państwa. Zubkow, po wy- 

posiedzeniu Komitetu Rozbudowy pod przewod A AE a 220 = ficie ilustrowana, m. in. zawiera trzy mapki, ta- | pędzeniu go z Niemiec, udał się do Brukseli, 

nictwem p. wicę-prezydenta Czyża rozpatrzył poda- SPRAWY AKADEMICKIE. ALP SAJSIIŃ | blice etc. gdzie swą osobą i zachowaniem Obudził podob- 
nia spółdzielni mieszkaniowych. Przyznano po- Ы 165956 is —— ną, jak w Niemczech, sensację. Władze belgijskie 

życzki: я 3 — Kurs przygotowawczy do egraminów z * 7 — 392 4 miały z nim nielada kłopot i zaproponowały mu 

1) Spółdzielni Urzędników Dyrekcji Lasów | konkursowych na Politechnikę. Aby ułatwić ma- ” BEAT 7 Ss p O R T wyjazd do Kongo belgijskiego, na co szwagier 

Państwowych (uł. ' iłsudskiego 9) — 543.708 zł., turzystkom i maturzystkom zdawanie egzaminów " s 2268 z. . eks-kajzera dość chętnie się zgodził. Zaraz po 

z czego na rok bieżący 217.483 zł. konkursowych przy wstąpieniu. na Politechnikę » ® 10 — 736 # przyjeździe do Brukssli, Zubkow oddał na prze- 

‚ 2) Spółdrielni Okręg. Dyrekcji Robót Pu- | Wsrszawską— Towarzystwo Bratniej Pomocy Stu- ALGI go a Międzycarodowe zawody kolarskie. | chowanie szereg klejnotów w futerałach z Кого- 

blicznych przy ul. Holondernia (na Antokolu) — | dentów Politechniki Warszawskiej urządza, wzo- ° 82012 2-34 ® A nami ces+rskiemi, poczem rozpocząt zwiedzanie 4 

111.150 zł. z czego na rok bieżący 300.000 zł. rem lat ubiegłych, Kurs Przygotowawczy do Eg- sx erai I W nadchodzącą niedzielę, dnia 29 b. m. | |okali rozrywkowych, w których ochoczo się ba- 4 

3) Spółdzielni Kolońja kolsjowa a mianowi- | zaminów Konkursowych. Kurs rozpocznie się 16 RA IG DISK 12 Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cyklistów, urzą- | wił w towarzystwie brukselskich „gwiazd“ kaba- 
kiss 14 52 * dza o godz. 16-ej na boisku 6 p. p. Leg. (Antoko!) | retowych. 

cie: na odbudowę domu Zarządu Kolońji Kolejo- 
wej — 19394 zł. oraz Edmundowi Sanbergowi — 
3.100 zł. Hipolitowi Wordyńskiemu 7900 zł, Ale- 
ksaudrowi Kwiatkowskiemu 3072 zł, Edmundowi 
Dąbrowskiamu 7800 zł. 

i 4) Spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Mo- 
stowej 9 — 250 tys. zł. 

Sprawę udzielenia pożyczki „Osłedlu Ro- 
botniczemu* na placu Broni, z powodu braku 
tytułu własności ma teren pod budowę — odro- 

  

odbędzie się 2 sierpnia b. r. 
— B. więźniowe nie chcą pracować. O- 

j statnio do Wydziału Opieki Społecznej Magistra- 
tu m. Wilna zgłosiło się 150 b. więźniów, którzy 
na mocy aktu amnestji uzyskali wolność. Byli 
więźniowie zwrócili się do kierownictwa wydzia- 

łu o zakupienie na koszt gminy m. Wilna bile- 
tów kolejowych na przejazd do swoich miejsc 
zamieszkania. Wydział Opieki Sp. nie posiadając 
na ten cel dostatecznych funduszów zapropono- 
wał petentom pracę, by w ten sposób mogli zdo- 
być pieniądze na kupno biletu. Do pracy jednak 

ze 150 b. więźniów zgłosiło się tylko 8 (I). Wi- 
docznie b. więźniowie nie lubią przemęczać się 
racą. 

o e Brama żelazna u wejściu do ogrodu 
Bernardyńskiego. Ostatnio Magistrat m. Wilna 

przystąpił do ustawian'a bramy żeiaznej od strony 

Bernardyrów. Budowa zaś głównej bramy wejścio- 

wej do ogrodu od ul. św. Anny również jest w 
toku. Obie bramy będą ukończone do dnia 10:go 
sierpnia r. b. 

— Nowa kotłownia. Prace nad ukończe- 
niem, montowaniem i obmurowaniem nowych 
kotłów elektrowni miejskiej w szybkiem tempie 
posuwają się naprzód. Do dnia 1-go września prze- 
widziane jest całkowite zakończenie robót zwią- 
zanych z uruchomieniem nowego 3.500 klm, tur- 
bozespołu i nowej kotłowni. Stare kotły będą sta- 
nowiły rezerwę. 

— Remont gmachu „Kropla Mleka", W 
dniu onegdajszym zakończone zostały prace re- 
montowe podjęte przez Magistrat m, Wilna nad 
gmachem przsznaczonym dla „Kropli Mieka* przy 
ul. Wielkiej Nr. 46. Remont kcsztował około 30 
tysięcy złotych, W dniach najbliższych instytucje 
„Kropla Mleka* zostanie rozlokowane w nowym 
gmachu. 

— Delegacja przedstawicieli tanich kuchen 
żydowskich u prezydenta m. Wilna. W dniu 
wczorajszym zgłosiła się up. prezydenta m. Wilna 
delegacja przedstawiciele tanich kuchen žydow- 
skich utrzymywanych przez Magistrat m. Wilna. 

Delegaci prosili p. prezydenta o zwiększe- 
nie wypłat za każdy udzielony przez kuchnię 
obiad, motywując swą prośbę rzekomem podroże- 
niem kosztów administracji w miesiącach letnich. 
P. prezydent przyrzekł sprawę powyższą rozpatrzyć. 

sierpnia b. r. i trwać będzie do dnia 12 września, 
Na kursie wykładać będą inżynierowie i 

asystenci Politechniki. 
Kurs obejmować będzie całkowity zakres 

wymagań stawianych przy egzaminach konkurs, 
na poszczególne wydziały—dla których będą po- 
tworzone oddzielne grupy. Wykłady będą się od- 
bywały w godzinach popołudniowych przyczem 
główny nacisk będzie położony nie na wiadomo-   ści teoretyczne lecz na technikę rozwiązywania 

— Litwini zwrócili zatrzymanego Szere- 

gowca K. O. P. W dniu 22 maja r. b. przekro- 

czył granicę litewską i zatrzymany został przez 
litwinów szeregowiec K. O. K. posiadający przy 

sobie Ż karabiny 6 granatów i większą ilość amu- 

nicji. W dniu 3 czerwca wymien'ony został odds- 

ny władzom polskim jednak bez uzbrojenia. „Gdy 

władze K. O. P. zwróciły się do dowódcy litew- 

skiej straży granicznej na tym odcinku o zwrot 

zatrzymanej broni otrzymały odpowiedź, że broń 
została odesłana do Kowna i nie może być 
zwrócona. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Strajk. W dniu onegdajszym w fabryce 

papieru w Nowo-Werkach gminy  rzeszańskiej 
wybuchł strajk, na tle ekonomicznem. 

Strajkujący zarządali podwyżki płac zarob- 
kowych o 50 gr. dziennie. 

Z POLICJI. 

— Inspekcje urzędów śledczych. Onegdasj 

naczelnik Wojewódzkiego Urzęcu Ś'edczejo nad- 

komisarz Disterhoff rozpoczął inspekcję urzędów 
śledczych na terenie województwa wileńskiego. 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE. 

— Nowy Zarząd Piałoruskiego Komitetu 
Narodowego w Wilnie. W dniu onegdajszym od- 
były się w Wilnie wybory nowego Zarządu Biało- 
SAS Komitefu Narodowego. 

skład Zarządu weszli nowoobrani: pre- 
zes—senator Bohdanowicz, vlce-prezes—poseł Ja- 
remicz, sekretarz—red. Poźniak: 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Wybory do gmin wyznaniowych W dn. 
wczorajszym został ostatęcznie ustslony podział 

na obwody wyborcze do gmin wyznaniowych ży- 

dowskich. ю 
Na poszczególne obwody przyoadač będzie 

łosujących; 
PAP” obwód Nr. 1 — 596 głosów 

2 — 291 

RÓŻNE. 

— 4050 zł. dla T-wa Miłośników Jeziora 
Narocz. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
wyasygnowało na ręce p. wojewody zł. 4050 dla 

Towarzystwa Miłośników Jeziora Narocz i Okoli- 
cy z przeznaczeniem na organizację Domu Lu- 

  

  dowego.   

serów, a mianowicie: Marjana Godlewskiego, Ste- 
fana Dąbrowskiego, Karola Wyrwicz-Wichrowskie- 

go, Wacława Malinowskiego i Marjana Lenka. 
Jutro „Tajemnica Makropulos". 
— Przedstawienie z okazji Zjazdu Legjo- 

nów. Teatr Polski w dn. 12 sierpnia specjalnie z 
okazji Zjazdu wystawia „Wielką kochankę* — Fi- 
jałkowskiego; komedja ta w dowcipny sposób 
opiewa tryumf wojska polskiego nad bolszewikami. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 435 mtr. 
PIĄTEK, 27 lipca 1928 r. 

13.00. Transmisja z Warszawy: sygnał cza- 
su, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie — ko- 
munikat meteorologiczny. 17.05—17.20. Chwilka 
litewska. 17 25—17.50. „Jedziemy nad jeziora wi- 
leńskie* odczyt z działu „Ziemia Wileńska" wygł. 
H. Remer. Transmisja do Warszawy. 18.00—19.00. 
Transmisja z Warszawy: koncert popołudniowy, 

19.05—19.30. Kronika życia młodzieży — wygłosi 
Wróżka-Dzieciolubka. 19.30—19.55. „Skrzynka po- 
cztowa” wygł. W Hulewicz. 19.55 — Komunikaty. 
20.15—22.00, Transmisja z Warszawy: konc. symf. 
z Doliny Szwajcarskiej. 22 00—2230. Transmisja 
z Warszawy: sygnał czasu, komunikaty PAT., po- 
licyjny, sportowy i inne. 

  

Ruch wydawniczy. 
Frzewodnik po uzdrowiskack i letniskach. 

Na półkach księgarskich ukazał się w nowem 
wydaniu podstawowy „Przewodnik po uzdrowis- 
kach i letniskach polskich* opracowany pod re- 
dakcją Cz. Rokickiega i przy współudziale prof. 
d-ra L. Korczyńskiego. 

Przewodnik ten zawiera szczegółowe opisy 
informacyjne o 450 miejscowościach uzdrowisko- 
wych i letniskowych całej Polski. Pozwsla on 
zorjentować się w bogactwie przyrodzonem na- 
szych zdrojowisk, stzcji klimatycznych oraz miej- 
scowości letniskowych, o których zbyt mało jesz- 
cze wiemy, a których wartości lecznicze nie ustą- 

międzyklubowe zawody kolarskie. 

— Na kursa W. F. w pow. wileńisko-troc- 
kiem. Jak się dowiadujemy ostatnio przeznaczo- 
no zostało z sum dla Org. Wyd. Fizycznego i 
Przysposobenia Wojskowego na pow. wileńsko- 
trocki wyssygnowanych przez Sejmik powiatowy 
i poszczególne gminy — 600 zł. na urządzenie na 
terenie powiatu kursów wychowania fizycznego i 
sportowych. 

   

marynarki—była również pochodzenia szwedzkie- 

go. Z dziesięciorga ich dzieci troje umarło w 

Indjach. 

Od najwcześniejszych lat Lundborg okazy- 

wał nadzwyczajną odwagę i zamiłowanie do przy- 

gód. W 1918 roku brał udział jako ochotnik w 
walkach o wyswobodzenie Finlandji. w 1919 roku 

walczył o niepodległość Estonji, w 1923 r. wstą- 
pił do armji ojczystej i w 1926 został mianowany 
porucenikiem-pilotem. Obecnie za niezwykłą od- 
wagę, jaką wykazał podczas swej ryzykownej wy- 

prawy na północ, został awansowany na kapitana. 

Ie kosztowało ratowanie członków ekspe- 
dycji gen. Nobile? 

Dziennik duński „Politiken* podaja cieka- 
we. cyfry, dotyczące dotychczasowych kosztów 
ratowania rozbitków „Italji*. 

W poszukiwaniu zaginionych wzięło udział 
przeszło 20 samolotów i tyleż okrętów. Ponadto 
ruszyło w drogę około 12 ekspedycyj na saniach, 
względnie nartach. Ogółem poszukiwzło rozbit- 
ków „italji* kilka tysięcy osób, przyczem łączne 
koszty przekroczyły wielokrotnie początkowe 
koszty ekspedycji (wyposażenie sterowca), które 
wynosiły około 4 miljonów złotych. 

Dla zorjentowania się w ogromie kosztów 
nadmienić należy, iż sam rząd szwedzki przyznał 
kredyty w wysokości przeszło miljona złotych, 
przyczem dotychczasowe wydatki znacznie kwo- 
tę tę przekroczyły (sam zniszczony samolot ka- 
pitana Lundborga przedstawiał wartość 200 tys. 
zł.), oraz, że każdy dzień poszukiwań kosztował 
około 200 tys. zł. 

Groteskowy szwagier eks-kajzera. 

Po całym szeregu skandali, których boha> 
terem był Zubkow, mąż księžny  Schaumburg- 
Lippe, słostry eks kajzera, władze niemieckie wy- 

W rozmowie z dziennikarzami Zubkow o- 
świadczy), że pozostaje ze swoją żoną—księżną 
w najlepszych stosunkach i bardzo gorliwie po 
przymusowej rozłące z nią koresponduje. Do 
Kongo wyjeżdża tylko na krótko, zanim nie u- 
cichnie wrzawa, jaka się dokoła jego osoby u- 
tworzyła, poczem wróci, zabierze żonę i pojadą 
do Ameryki. W Ameryce Zubkow ma zamiar zo-   stać aktorem filmowym. 

  

    

  

Kino-Teatr | Dziś! Parter od 1 zł. Balkon 70 gr. Wielki atrakcyjny film ! pa p an owi e PPS 

Współczesna Dama Pikowa  DZIY oł ©" Paniel i. Egkerze, | „NGbIDŹ” Wileńska 38. według słynnej noweli 

KINO 

„ИМА 
Mickiewicza 22 я 

Апопв' 

Kino   

A. Puszkina i opery Czajkowski”go. 

wkrótce w naszym kinie. 

Po rez pierwszy w Wilnie! Największy szl”gier sezonu. Rosyjskie arcydzieło filmowe 1928 r. wytwórni 

Reżyser Aleksander Ra- 

zumny. W rolach głównych: JENNY JUGO i WALTER JANSSEN. Wspaniała 

Mistrzowska gral Nad program: WESOŁA KOMEDJA. Ost. seans o godz. 10.15. 

Dziś nadzwyczajny film romassowy i intryg rozgrywających się na tle barwnej przyrod 
® ° 

tropikalnej. W godzinę zwycięstwa 
W rolach głównych: MONTE BLUE, MYRNA LOY, JANE WINTON, CHARLES STEVENS 
iED KENNEDY. Akcja rozgrywa się w San Francisko i na wyspach Filipińskich. Śmiały wódz Filipiń- 

ski w otoczeniu swoich kolorowych watah  Prześliczne i zalotne kreolki. Nadzwyczajna i zachwycająca 
a. Nad program: Wesoła komedja w 2 akt. p.t. 
Światowa sensacja dla Wilna! Najaktualniejszy filml 

(Hoross The Pailių), 

„ZGODNA RODZINKA“. Ost. seans 10.25, 
Lot Amundsena do Bieguna p" 

wystawal 
2273 

każdy kulturalny dom „Y 
ta w prenumeruje i e 

KSIĄŻKA 
BIBLIOTEKI-DOAV-POLSKIEGO 
KWARTALNIE 9 TOMÓW ZA Zt:6-:50 GR + 

  

"Ko. =. 

92
11
 

- 

  

  

  

  

  

„SOWKINO* 6“6 Dramat życiowy 
: 

„| SKN” „WYKOLEJENI (Miłość nad brzegami Newy) Si siek ak 8 Rei ęgarnia | | s7ot-Kowieńsiczyny, Mi ы 
‘п Główne role odtwarzają artyści Moskiewskiego Teatru Artystycznego WERONIKA BU- leńszczyzny i Mińszczyzny е dok t urlo- 

2 [ SZYNSKAJA, BELA CZERNOWA, TEODOR MIKITIN i WALERY SOKOLOW. Poczt dze PORT ZCZNJ INDIE wee NE Sea 
Wielka 42. Film ilustrujący Życie w dzisiejszej Rosji Sowieckiej. Film o wielkich walorach artystycznych. 2275 ocztowa przyjmie natychmiast odpo- 15 IV kde ei i As NE i SKORNE. Przyjmuje 

: : Nzd program: ARCYWESOLA KOMEDJA w 4aśt. p.t. „Czego to się nie czyni zmiłości”. « wiednią posadę na prow., na imię wiegońa oro, 9—12 i 4—8. 

„LOT a. =. ewent. y bjewa, unieważsia się. 2272 Mickiewicza 4, i 
w pokr. instytucji na warunk, tel. 1090. .Z.P. 2150 i 

Ś Dr. Stanisław LEWICKI ž Inż. „BŁUCH e wp w licznych W ńrodnie math pot p tronaycz Samofey: 18 Pianina 

z| b. asystent kliniki chorób kobiecych Uniwer- |Ź| |a nawet w bardzo ci kich wypadkach przyniósł donlosłą po- otwarta od godziny fi 36, gorliwy i zamiłow. ho- DOKTÓR 
> z 6 Ур przy! ą p | 

Ż| sytetu Lwowskiego ordynuje przez cały rok, |G| |prawę słuchu, a niekiedy uleczał całkowicie. Aparat składa się| | 8 rano do 11 wiecz. i] dowca zwierz.dom. ziemian. do wynajęcia. Reperacja I : 

х dom pod „TRĄBK Ą“. 1345-1 |>| |z metalowej membrany, którą umieszcza się w malžowinie Znaczki pocztowe, znacz- wygn. z Litwy. Referencje os. strojenie. Ul. Mickiewicza 

usznej zapomocą gumowej oprawy dopasowanej według gips. ki stemplowe, weksle, JĄ wiarog., chlubne Świad., at- 24—9. Estko. 2203           

mółdzielcza Basa Aredyfowa z ow. ot 
w Wilnie, ul Wileńska 15, godziny 5—8 wieczór, 

przyjmuje oszczędzości na rachunki bieżące i wkłady. 
ze spłatą rataml udziela swoim członkom pożyczki, zab'egi lekarskie. 

  

  

     

odlewu. Drgania metal. membrany przenosi na błorę bęben- 
kową (nawet uszkodzoną) system sprężynowy, dając odbiór 
wrażeń słuchowych, a wibracjami powoduje stąły mżsaż le- 
c'ący szczególnie przy wytrwałym noszeniu. Aparat trzyma 
się w uchu sam podobnie jak sztuczne uzębienie. Dla Pańl 
estetyka. Przy kompletnej głuchocie i ropieniu nie da się sto- 

sować. Przez zaakomitych lekarzy specjalistów i Dr. profeso- 
rów uniwersyteckich nieraz stosowany, gdy zawodzą wszelkie 

„Ilustr. Kurjerze Codziennym“ i w „Warszawiance“. 

kolady i t. p. 

2198-0   

Inftrmator grodzieński 

wyroby tytoniowe, 
artykuły piśmiennicze i 

kancelaryjne, książki, 

widoki m. Grodna, 
zabawki, kosmetyka, cze- 

2131 

z wieloletnią pra- 
Н МШПБШ ktyką. rolaą ad- 
m ministrowania dóbr pryw., 

oraz urzędowania w insty- 
tucjach pafństw., samorząd. 

  

testacje inst. Oferty pr. adr.: 
Wilno, Szopena, hotel „Bel- 
ja”, „ 18. M. J.Eydrygie- 
a Bakas GŁ "aa 

DAOPY ŚW. TRÓJGY, 

  

        

    
    
     

  

Każdy bezwzględnie na 
miejsce zamieszkania może 
poprawić sobie byt, przy 
codziennym swojem zaię: 
ciu. Specjalne wiadomości 
nispotrzebne. Znaczny za- 
robek zapewniony bez żad- 
nsgo ryzyza. 
pouczenie wysył :my darmo 
Spieszne : głoszenia z poda- 

niem zawodu nadsyłać. 
Bydgoszcz 2 skrzynka po- 
cztowa 5. Znaczek załą- 

czyć na "a 

  

    

Ogłoszenia 

Jagiellońska 3. 

DOKTÓR MEDYCYNY 

R. GMALEA 
Choroby weneryczne | skórne. 
Elektroterapia, 

słońce górskie. 

Mickiewicza12 
róg Tatarskiej. 

Przyjmuje 9—2 15—7. 2151 

Prospekty i 

  

‚ r. Aenigskerų 

  

Choroby weneryczne, syti- 
lis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9—1 i 3—7. Niedziela 
9—1. (Telef. 921). 2121 

Or. KAPÓAŃ    

  

diatermia, | 

  
  

  
> as od le A z R Z macji P ae = asa ab, nad Dniestrem, okolica Zalesz 
udziela się w godzinach urzędowania, na prowincję ! ‚ затбу Е ie možn stos0- Tem, k ° “ į 

po'otpzymanii znaczka za 2B gr. па мя, оё 0. 9 4 фе 9 wossspunoS| | | DI DITIĄ ces tnisko otvarie do koś. | „jena Wileńskiego | 
"Nowogródek 26 i 27/7 w hotelu Europejskim ° za klimatyczno-owocowa: przyjmuje Choroby weneryczne 

= 
i 

wie 

i a Dla wszystkich czytelników utrzymaniem przyjmuje i pro- | na najbardziej I skórńę. 
i B 2 „Kurjera Wileńskiego”, po- spekty wysyła Zarząd Zakła- d d Ul. Wileńska 11, tel. 640. 

6 „ Stiasny Warszawa, ul. Koszykowa 39/2, telef. 288-33| stanawiamy bezpłstni: „ dów Sadowniczych, poczta-te- ogodnych 4 

р Еп (godz. $—12 i 16—19) przedstawiciel fabryki Hórkapsel G.| Stanawiamy bezpłatnie prze- je OKOPY ŚW. TRÓJCY. 0d2—5-ej. W.Z.P. 13. 2268 
„ m. b. H. Wrocław (Breslau). słać, dla reklamy i dalsze- 3 0 warunkach 

г Ё p D 1 lekarzy wa do m. = af O St I ADMINISTRACJA HENNENSENNNASENANANA 

mną kontaktu, celem poznania właściwości tego aparatu i sto-| pującą nowość, zadawalnia- agody Ы m E 

DRUKARNI 2 DAX“ sowania dla dobra ogółu. Ogłaszam w każdą! niedzielę w Re sięwiodniewew; (szcze- lupię CZETNICE Cz we), POTZOCI „Kurjera Wileńskiego" в Akuszerki E 

1 A 4 

UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO 
Telefon Nr. 8-93, 

  

gólnie dla Panów). Wiel- 
ka radość. Ogłoszenie wy- 
ciąć, włożyć w kopertę, za- 
łączyć znaczek 25 gr. na 

MI, agrest, wiśnie i maliny 
w: każdej ilości, Wilno, ul. Stra- 

szuna 13 m. I, Gryohawes 

   
Akuszerka 

PORTREGIKI LUŚTERAOWE 
3 (Semi-Email). Ostatnia nowość!!! Najmilszy upominek dla 

DRUKARSKIE ! INTROLIGATORSKIE wszystkich sfer. Zamówienia w cenie 3-ch zł. pi szt. u miejsco- 
SZYBKO i DOKŁADNIE. N wych akwizytorów i w Biurze, Zawalna 58, m 10 b. 21730 goszcz 2. Skrzynka poczto- 

wa 5, nakleić znaczek 5 
REGZUZEZENENENENEEEKE Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim*. grostowy i wysłać. 2216-2 

MF Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim. W] 

Redakcja | Administracja Jagielleńska 3. Tel. 99. Czynne od godz, 9--3 ppał. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 Redaktor działu gospodarczego Imuje od godz. 10. do: 10.30 rzed połud. we wtorki i 

GRMA.R т м-ы*“:' Pr: ja od 9—2 ppoł, Ogłeszenia mała nA ad 9 — 8 ppoł. I 7 — 9 wiecz. Konto KE „K. O. 80.750. Drukarnia pa si 5. Tel. 

RENUMEBRATY: mieżięczaie z oduoszasiem do damu lub przesyłką pocztową 4 zł. 111. CENA OGŁOSZEŃ: za wiezsz militietrowy przed tekstem—25 gr. w tekście: I I HI str. — 30" gr,, III I IV str. — 25 gr., za tekstem—10 ogłosze. 

nia, mieszkaniowa 10 e zawiera: patltowz) Kreaika:reki,—sadesłane—20 gr. (5a wiersz dia ch. pracySW/o zniżki, ogł. cytrowe | tabelowe © ЗО drożej; ogł: x xastrzeżeniem miejsca 10% drożej. Zagraniczne Ś0% drotej. 
Gaddział w Grodnie Graezkowej B, tel: Ukłsd oglas=a£ 222 no atroaie s.mie tamoey. fortecy zastrzega sobie As TM = yr A : 

Wydawsa: „Karjer Wileński”, s-ka z ogr. odp, Tow. Wyd. „Pogoś”, Drst. „Pax”. ul. ów. Ignacego 5. Radskier odpowiadzisiny Józet Jurkiewicz, 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

  

Maja Brzezna | 
Czy zapisałeś się na członka przyjmuje od 9 rano do 7 w. 

; . 4. L. O. P. P:? Wda cza 20m; 
przesyłkę portorji. Na ko- 
percie napisać: Druk: Byd- 

  

RE. Rękopisów Redakcja nie zwraca


