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Na sezon letni 
obuwie płócienne 

białe i popielate 
męskie damskie 

płaszcze letnie angielskie, krawaty fularowe 
jasne, 

poleca 

Jan Wokulski i S-ka 

oryginalne kapelusze „Panama” 

Wilno, Wielka 9. 

" laeluzo tie 
Panamą, ,„£597 Liačis: | 
we, krawaty, laski, 
Palta nieprzemakalne, 

parasole, walizy, 
torby etc. 

poleca O. KAUICZ, Wilno, Zamkowa 8.   
Powstanie Arabów w Afryce 

Ostatnie depesze nie pozostawia- 

ja już wątpliwości że policji bułgar- 

skiej udało się wykryć istotnych spraw” ; 

ców zamachu na katedrę. Nici spisku 

prowadzą do centrali komunistycznej 

w Wiedniu, działającej na cały pół: 

wysep Bałkański jakolwiek wzmianka 

o centrali stanowi kamień obrazy dla 

posła sowieckiego w Wiedniu. 

We Francji oddawna zdawano so- 

bie sprawę, że komuniści rozszerzyli 

swą działalność na Afrykę Północną, 

nie przypuszczano jednak aby pow- 

stanie obecne było całkowicie dzie- 

łem komunistów. Moskwa a za nią 

i jej filje paryskie ze słynnym towa* 

rzyszem Cachine'em na czele nie za: 

niedbywały okazji, aby sławić wodza 

powstańców Abd el Krim'a, Mimo 

wszystko jednak łudzono się że są 

to sympatje raczej platoniczne. Dopie- 

ro teraz przekonano się ostatecznie 

że komuniści okazywali powstańcom 

więcej niż sympetję. 

Przedstawiciel francuskiej partji 

komunistycznej tow. Jean Doriot na 

plenarnem posiedzeniu Ill międzyna- 

rodówki w Moskwie wygłosił referat 

o działalności sekcji francuskiej „Ko- 

minternu” w Afryce Północnej. Ta 

zuchwała szczerość tłomaczy się tem 

że gospodarze  moskiewscy chcą 

mieć szczegółowe rachunki z wyda- 

nej gotówki. Cyniczna szczerość idzie 
dalej. 

W dzienniku „Prawda Wostoka* 

(Prawda Wschodu) już w ostatnich 

dniach marca ten sam towarzysz 

Doriot wyłuszcza niezwykle skutecz- 

ną działalność francuskiej partji Ko» 

munistycznej w Afryce Północnej. 

„Prawda Wostoka” wychodzi w 

Taszkencie stolicy Turkiestanu. 

Wybór tego pisma jest charakte- 

rystyczny, gdyż pismo stanowi cen- 

trum propagandy bolszewickiej, obli- 

czonej na Azję kolonje angielskie i 

francuskie: „Od chwili wejścia na dro- 

gę systematycznego propagowania 

bolszewizmu, partja nasza wystąpiła 

z hasłem walki o niepodległość ko- 

lonji zarówno francuskich, jak innych, 
w szczególności w Marokku Hiszpań- 

skiem. 
Czerwone syndykaty i związki za- 

wodowe zorganizowane przez nas w 
Tunisie budzą wszelkimi środkami 

ruch nacjonalistyczny” pisze Doriot 

w artykule pod tytułem „Pod butem”, 

który kończy się następującym zwro* 

tem „Wschód i Północ Afryki już 

się obudziły. 
Teraz gdy kompartja francuska 

opanowała te miejscowości, nie moż: 

polję, przeciwnie — kolonje zabiją 
Francję burżuazyjną i kapitalistyczną*. 

Co do intencyj i planów sowiec- 

|kich nie pozostawia wątpliwości oś. 

wiadczenie tow. Stalina komisarza do 

spraw narodowościowych i członka 

rządzącej trójki. 

„Komuniści państw Zachodnich 

zawiedli srodze pokładane na nich 
nadzieje.Pracują zbyt ospale.Na przy” 

szłość wyłączna praca partji będzie 

skoncentrowana w kolonjach wschod- 

nich i na północy Afryki”. J. B, 

į Teatr Polski 

Dziś 

Hiszpańska Mucha 
farsa Bacha. 

Początek o g. 8-0) w. 

Jutro premjera 

Wujaszek Jaś 
sztuka Czechowa.   

Otwarcie 
pod dyrekcją A. Wyleżyńskiego. 

  

  

20, na 4:ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. B-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

eee Koncertów 
W progr.: Areński, Czajkowski, Grieg i inni. 

Wil. 
Orkiestry 

  

EA 

BOSE GAT 
DOM HĄNDLOWY 

W. i E. Szumańscy 
wiino, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 1. 

połeca w wielkim wyborze 

DZIAŁ MĘSKI: Paltś gabardinowe I gumowe, koszule jed ‚ abne i zefi ь 

krawaty, kołnierzyki, rekawlczki, laski, parasole, PROT 
DZIAŁ DAMSKI: Palta | kostjumy od najtańszych do oryginalnych modeli 

wiedeńskich i paryskich, suknie wizytowe. i spacerowe, b laf- 
roczki, rękawiczki, parasolki, elass pieliżna, e. 
Z powodu kończącego się sezonu ceny zniżone. 

Dymioja p. ite greniora Thuguta 
|Przyczyną — niemożność dalszej 
współpracy z obecnym rządem. 

Jednym z główniejszych powodów roz- 

  

_|dźwięk z polityką rządu na Ziemiach 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj rano odbyło się posiedzenie Klubu Pracy. 
Po tym posiedzeniu rozeszły się pogłoski iż pan 

wice-premier Thugutt został wezwany przez Klub 
Pracy do podania się do dymisji. 

O g. 6 min. 45 po poł. p. min. Thugutt przybył 
do Sejmu i oświadczył dziennikarzom, że istotnie 
zgłosił swoją dymisję. 

Na zapytanie naszego współpracownika o, przy- 
czyny dymisji, oświadczył, że stanowisko Klubu Pra- 
cy, oraz niezgadzanie się z polityką prowadzoną 
przez Sekcję dla Spraw Mniejszości Narodowych Ko- 
mitetu Polit. Rady Min. zmusiły go do złożenia proś- 
by o dymisję. 

Na pytanie co zamierza czynić nadal, oświadczył, 
iż odpocznie kilka dni, poczem przystąpi do pracy 
na terenie sejmowym. 

Deklaracja Klubu Pracy. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

W związku z dymisję p. Wicepremjera Thugutta Klub Pracy zgłosił 

wczoraj następującą deklarację: 
„Sytuacja gospodarki państwa I ekonomiczne położenie warstw pra 

cujących miast ulegać powolnej poprawie pogarsza się, dziś przekracza 

granice nędzy. ! 

: Ludność miast ugina się pod ciężarem drożyzny. 

Pracownicy państwowi głodują. 
Niczem nie skrępowany dowóz artykułów zbytku pozwala zaspakajać 

na mówić, iż kolonje uratują metrodj najwybredniejsze wymagania pasożytów żyjących z pracy innych i rujnuje 
nasz bilans handlowy. 

Zubożenie wsi i ludności 
wewnętrzną. 

Wytwórczość maleje; zdemoralizowany przemysł niezdolny do konku: 

rencji z zagranicą zdaje się istnieć dla dyrektorów i rad nadzorczych. 

Zdrowy rozwój przemysłu zastępuje niezliczona ilość banków żerują: 

cych na pośrednictwie i ciągnących z niego w karygodny sposób olbrzy- 

mie zyski. 
Rząd nie umie opanować sytuacji. Import wiu, jedwabi usiłuje pokryć 

umowami dającymi ułatwienia eksportowi nia wyrabianych w kreju samo- 

chodów. Bierny bilans handlowy chce poprawić demagogicznym zakazem 

wyjazdu dla zdobycia zdrowia i sił dla walki z ciężkimi warunkami życia. 
Zamierzeniu przebudowy przedsiębiorstwa kolejowego rząd zadaje 

kłam swojemi płytktemi przesłankami o samowystarczalności. Podnosząc 

taryfy nie rozumie skutków tych zarządzeń a przez to roli tego przedsię- 
biorstwa w życiu gospodarczem kraju. 

Pod pozorem nieobserwowanego przez nikogo spadku drożyzny, rząd 

obniża głodowe pensje swoim pracownikom rzucając ich w odmęt nędzy. 
Zupełne lekceważenie przez rząd parlamentu i opinji publicznej, nie- 

dotrzymywanie przez niego zaciągniętych zobowiązań dopełnia reszty. 

miast ogranicza coraz bardziej konsumcję 
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symfonicznej 
Pocz. o g. 8 w. Wejście do ogrodu 75 gr. Bilety ulgowe 50 gr. 

Wiadomości polityczne. 
Odroczenie Monferencje państw 
konferencji sukcesyjnych która mia- 
państw suk: ła się odbyć w Pradze 

į <esyjnych. jnia 30 maja celem do- 
,konania podziału długów przedwo: 
;jennych, została odroczona na czas 
nieograniczony. (Pat.) 

Socjaliści zjednocze- 
ni przyjęli znaczną wię: 
kszošcią pcrządek dzien- 

ny, wyražający zaufanie dla polityki 
rządowej w Marokko. (Pat). 

FAmbssada sowiecka 
zaprzeczą pogłoskom o 
odwołaniu Krasina do 
Moskwy. (Pat), 

|Monarchiści W związku z pow- 
rosyjcy przy- Staniem na Białorusi 
gotowują się zwa monarchiś: 

: e ci rosyjscy na emigra- 
wypadek. cj zali ao. 

wą działalność organizacyjną. 
Odbywa się rejestracja wszystkich 

oficerów w b. armji Wrangla. 
Stracenie DA rano nastąpiło 

- BLU |ezna etrarania Frid- =AWARY" gorskiego, (Pal) | 
W procesie przeciw: 

mie zbrod- ko oskarżonym o ukry= 
miarzy. wanie sprawców zama- 

chu na Katedrę zapadł wyrok mocą 
którego Periczewiew, Legerow i Ni: 
kołowa skazani zostali na karę śmierci. 

Dla Legerową karę śmierci za 
mieniono na dożywotnie więzienie, 
ponieważ sąd uwzględnił okolicznoś- 

ci łagodzące. Msllet — na zamknięcie 
w więzieniu na 18 miesięcy. (Pat.) 

Votum 
zaufania. 

Za ukrywa- 

  

    

L gaisių baliydii 
Loiwa, 

Łotwa nie uczestniczy w tar- 
gach skandynawskich. 

Sprawa udziału Łotwy w targach 
skandynawskich w Sztokholmie zo- 

stała załatwiona negatywnie, wobec 
olbrzymich wydatków, związanych z 
wysyłką eksponatów i utrzymaniem 
odpowiedniego personelu. 

Miijon monet 2 łatowych. 
Onegdaj przybył do Rygi z Lon- 

dynu ostatni transport dwułatowych 
monet srebrnych. 

W ten sposób puszczono w obieg 
całkowitą ilość wybitych monet. 

Wycieczka studentów czecho- 
słowackich. 

W tych dniach przybywa do Rygi 
wycieczka studentów czechosłowa” 
ckich. 

Wycieczkowicze odwiedzą wszyst* 

kie historyczne miejscowości Łotwy. 

Początek kampanji wyborczej 
do Sejmu. 

W niedzielę odbyło się posiedze- 

nie komitetu partyj niemieckich, po- 

święcone sprawie wyborów do sejmu. 
Po rozpatrzeniu działalności po” 

słów, ułożono jedną listę kandydacką, 

ze wzglądu na sytuację polityczaą w 

państwie. 
Niemcy łotewscy postanowili wy* 

stąpić do wyborów jednolicie, są też 
bardziej zorganizowani cd innych 
mniejszości. 

Wystawiona przez nich lista kan- 

dydatów obejmuje nazwiska dotych- 

czasowych posłów, co dowodzi o cał- 
kowitem zaufaniu mas do swych wy- 

brańców. 
CAA   

  

  Klub Pracy stwierdza, że w dziedzinie życia gospodarczego i ekono: 

micznego rząd obecny zapoznaje najistotniejsze interesy kraju i jego obe- 

cnych obywateli”,   Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfills 

I skórne, Przyjmuje 9—:2 i 5—8. 

ui. Mickiewicza 24, m. 4,



KURIER 
    

WARSZAWA 27.V. (Pat). 2ll-te; 

posiedzenie Sejmu dnia 27 maja 

1925 roku. W pierwszym czytaniu 

odeslano do Komisji spraw zagra- 

nicznych projskt ustawy o ratyfikacji 

układu handiowego ze Stanami Zjed- 

noczonemi, umowy z Austrją O wza- 

jemnym obrocie prawnym, traktatu 

konsyljacyjnego i arbitrażowego ze 

Szwajcarją oraz porozumienia prowi- 

zorycznego, regulującego stosunki 

ekonomiczne z Czechosłowacją. 

Przy projekcie umowy z Austriją 

poseł Insler (koło Żydowskie) zainter- 

pelował Rząd dlaczego dotąd nie jest 

ratyfikowana umowa z Austrją I Z 

państwami sukcesyjnymi w sprawie 

uregulowania pretensji o emerytury 

wskutek czego niektórzy pracownicy, 

którym przysługuje prawo do eme- 

rytury nie mogą z niej korzystać. 

Dsłej Izba załatwiła w pierwszym 

czytaniu szereg projektów ustaw, 

o budowia kolei Bydgoszcz-Lachte- 

Gdynia. + 

Nastepnie pos. Jaworowski (PPS) 

referował projekt ustawy o przywró- 

ceniu mocy obowiązującej ustawy o 

Pozostsłe poprawki odrzucone, 

całą zaś ustawę przyjęto w Il czyt. 

Na tem cbrady przerwano. Na- 

stępne posiedzenie w piątek o 3-ej 

po południu. 

Dziś obradował Konwent senjo* 

rów Sejmu. 
Postanowiono utworzyć nową ko- 

misję samorządową. Przeciw wypo- 

wiedziały się jedynie kluby Związku 

Chłopskiego i Wyzwolenia. Następ- Zamiast tego rząd prowadzi   nie omawiano sprawę koncesyj mo- 

nopolowych. 

dzisiejszego porządku dziennego z 

tem, że zostanie ona umieszczona 

na pierwszym punkcie porządku 

dziennego posiedzenia Sejmu w dniu 

3 czerwca rb. 
Ponadto postanowiono odbyć po- 

oraz w środę i w piątek przyszłego 

tygodnia. 
Przyjęto wreszcie do wiadomości, 

że w połowie przyszłego miesiąca 

będzie położony kamień węgielny   zasiłkach osób, powołanych na ćwi 
czenia wojskowe. 

Najważniejszą zmianą, jaka zo- 

stała dokonana przez komisję jest 

przerzucenie całego obowiązku pła- 

cenia zasiłków na Skarb państwa, 

gdyż poprzednio część pokrywali 

pracodawcy. 
W głosowaniu ustawę przyjęto 

w ll i Ili czytaniu. 
Z koleji Izba przystąpiła do dal- 

szej rozprawy nad wnioskiem w spra- 

wie waloryzacji wkładów dolarowych 

oraz wkładów oszczędnościowych do 
P. K. O. 

Poseł lnsler uważa, že propono- 
wana ustawa załatwia tylko część 

zagadnienia waloryzacji, naprawiając 

krzywdę tylko pewnej kategorji wie- 

rzycieli, podczas gdy tymczasem fun- 

dusz emerytalcy urzędników pań: 
stwowych nie podlega żadnej walo: 

ryzacji. Poseł Łypacewicz (Wyzw.) 

wypowiada się za przerachowaniem 

wkładek dolarowych według najwięk- 

szej skali i proponują 80 proc. walo- 

ryzację. 

Poseł dr. Hausner w dłuższych 

wywodach wykazuje, że podniesicna 
obecnie sprawa waloryzacji wkładek 

oszczędnościowych jest sprzeczna z 
interesem „państwa. 
uza, ze Oniawiana materja Dyfa już 
rozstrzygnięta przez Komisję prof. 
Zolla, która poświęciła jej rok czasu. 

Sejmowa Komisja Wojskowa. : 

Sejmową Komisja Wojskowa mia 

ła przystąpić do dalszych obrad nad 

ustawą o naczelnych władzach obro- 

ny państwe, w szczególności do roz- 

działu, dotyczącego kompetencyj na- 

czelnego wodza i ministra wojny. 

Przed porządkiem dziennym poseł 

Kościałkowski (Klub Pracy) wniósł o 

odroczenie posiedzenia, wobec tego, 

że do rozdziału, jaki ma być rozpa- 

trywany został zgłoszony cały szereg 

poprawek. Poprawki te jednak nie 

zostały przedstawione na piśmie. Pos. 

Miedziński (Wyzw.) wystąpił b. ostro 

przeciwko ministrowi spraw wojsko- 

wych z powodu jego nieobecności 

na Komisji, poczem postawił wnio- 

sek o wezwanie ministra. Po oświad- 

czeniu płk. Petrażyckiego wniosek 

posła Miedzińskiego znaczną więk- 

szością głosów odrzucono. Następnie 

przyjęto wniosek posła Kościałkow- 

„skiego i posiedzenie odroczono. 

: dki wileńskie w Sejmo- 
"a Komisji Oświatowej. 

Sejmowa Komisja Oświatowa pro- 

wadziła dalszą dyskusję nad oświad 
Urabskiego w Sprawie wypadku w 
"gimnazjum im. Lelewela w Wilnie. 
Posłanka Balicka (ZLN) wygłosiła 

Postanowiono sprawą tę zdjąć z. 

siedzenia Sejmu w piątek b. tygodnia 

Naruszenie zaś lex Zoll jest rzeczą obszerne przemówienie o potrzebach 
niebezpieczną, gdyż zaprowadziłoby wychowania narodowego. Ten sam 
to na manowce. W głosowaniu przy: temat poruszył w swojem przemó- 
jęto tylko poprawkę posła Łypacewi- ; wieniu poseł Kujawski (Ch. N.). Poseł 
cza w myśl której wkładki oszczęd-:: Rymar (ZLN) przemawiał następnie 
nościowe, należące do mas spadko* | o stosunku domu do szkoły, zaś po- 
wych, lub stanowiące 'depozyty są-| seł Zygmunt Piotrowski o stosunku 
dowe sierocińskie, przeliczyć na 500; nauczycieli do sprawy wychowania 
proc. Wkładki zaś oszczędnościowe, | młodzieży. Następnie zabrał głos p. 
pochodzące z  przerachowania naj Minister Oświaty Grabski, który od- 
polskie marki w walucie zagranicz- | powiadał na poszczególne tematy, 
nej przeliczyć na 80 proc. poruszane w toku dyskusji. 

МИФ ), ОМ Щ +53 „ea s. 
(Giag dalszy). , Wiszniewa, które zostało też w czasie 

Szybki pęd samochodów mija, nie za- wojny zniesione, starte w proch, 
trzymując się, piękną siedzibę p. B., Prócz białego kościoła na wysokiem 
Skirmunta Szemetowszczyznę, ongiś j wzgórzu, fundowanym w połowia ze- 
Aloizego Sulistrowskiego dziedzictwo, | szłego wieku przez szambelana JÓ- 
który w tym poetyczaym dworze | zefa Sulistrowskiego i żonę jego Ka- 
przyjmował illuminacją alei, kopanych j rolinę z Przenskich, na wzór Katedry 
stawów i kanałów ks. Radziwiłła j wileńskiej, w pięknym neo—klasycz: 

  

daktora „Ciazety Warszawskiej", spad- 
kobierca. 

Aleją klonową, śladem dawnej 

taryfową. 

rząd zaprzecza wielokrotn 

przedsiębiorstwo kolejowe 

ой Dal u gul 
Oświadczenie i wniosek Klubu Pracy 

w Sprawie podwyższenia taryfy oso- 

bowej na kolejach. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W sprawie podwyższenia przez rząd teryfy osobowej: na kolejach z dn. 

1 czerwca b. r. poseł Bartel w imieniu Klubu Pracy ma złożyć na piątko” 

wem posiedzeniu Sejmu następującą deklarację. 

„Racjonalny rozwój gospodarki kolejowej opiera się jedynie na planie 

„technicznej i administracyjnej gospodarki uwzględniającej stosunki gospo- 

darcze kreju i ekonomiczne warunki ludności, 
Ч ! politykę kolejową od wypadku do wy- 

padku, z dnia na dzień regulując gospodarkę jedynie dorywczą polityką 

Przez podwyższenie taryfy osobowej od dn. 1 czerwca o 25 proc. 

ie składanym przez siebie oświadczeniom, że 

jest samowystarczalnem. 

: Podwyžszenie taryfy w okresie przedwakacyjnym przy równoczesnym 

' obniżeniu płac pracowników państwowych spotkało się w całej opinii ludzi 

MU rail 

Nr. 119 SD 

Przyjazd Ekonomistów 
Angielskich. 

W poniedziałek przyszłego tygo- 
dnia pierwszego czerwca, o Bej ra- 
no przybywa do Wilna dziewięciu'par- 
lamentarzystów, przemysłowców | 
ekonomistów angieiskich zwiedzają- 
cych Polskę w celu zapoznania się 
na miejscu z jej stosunkami ekono- 
micznemi i handlowemi tudzież wej- 
ścia w kontakt z naszym zarówno 
importem jak i eksportem. 

Wycieczka pozbawiona jest wszel- 
kiego charakteru politycznego. 

Na czele wycieczki stoi sir Philip 
Dawson; dzieli z nim przewodnictwo 
kolega z parlamentu p. J. Hannon. 
W skład wycieczki wchodzą: sir Frank 
Sanderson, dyrektor wielkich wytwór= 
ni przetworów olejarskich i nawozów 
sztucznych, sir Philip Richardson wła-   

(żyjących z pracy rąk i mózgu z żywym protestem. 

! 8 Wobec powyższego Wysoki Sejm raczy uchwalić: 

  

Włosi o 
pod nową salę posiedzeń plenarnych. 

Sejm wzywa rząd do szerokiego umotywowania zarządzenia podwyż- 

szenia taryfy osobowej na kolei z dn. 1 czerwca 1925 r. 

a 

Gdańsku. 
Znamienny głos. 

RZYM, 27.V (Pat.). „Giornale d'ltalia* zastanawia się nad problemem 

Gdeńska, przyczem dochodzi 

winni zaniechać bezcelowych antagon 
do następujących wniosków: Gdańszczanie 

izmów, które szkodzą im w stworzeniu 

jednej jasnej koncepcji swych interesów, a przedewszystkiem dobra pu- 

blicznego. 
Egzystencja portu gdeńskiego jest zależna wyłącznie od Polski. 

dwckanie winni więc nawiązać bezpośrednie rokowa- 

nia z Polską w celu zawarcia 

bez odwoływania się do 

lokainego układu handloweno 

decyzji międzynarodowych arbitrów. 

Działając w ten sposób, gdańszczanie zapewniliby swemu 

miastu pokój I pomyślny rozwój. 

Dziennik uważa, iż jest rzeczą nielogiczną zaprzeczanie krajowi, który 

jest podstawą żywotności portu gdańskiego, prawa rozporządzania środkami, 

zapewniającemi mu swobodną komunikację z tym portem, 

Tem więcej, że ten ostatni ciągnie pierwszy z tego korzyści. 

— z 

Zjazd elity narodów. Międzynarodowy 

Kongres P. E. N. Klubu. 
PARYŻ. 27.V. (Pat.) Onegdaj i wczoraj odbył się kongres międzyna- 

rodowy PEN—klubu, 

innemi klub polski, założony przez 
obejmujący szereg grup pisarzy I literatów między 

eromskiego. 

Polska jest reprezentowana przez Boya, Iwaszkiewicza oraz Zygmun= 

ta Zaleskiego. 
Kormnisja, zajmująca się sprawą tłumaczeń, w której uczestniczyli rów- 

mież delegaci polscy, postanowiła ustalić repertuar dzieł każdego narodu, 

który nadawałby się do tłumaczenia, oraz udzielać sobie wzajemnych da* 

Kongres został zakończony bankietem, w którym wzięło udział zgórą 
200 osób. 

  

Obchód stulecia urodzin wielkiego 
uczonego Francji. Polska przysłała 

swoich delegatów. 
PARYŻ, 27.V (Pat). Rozpoczęły się tu uroczystości, związane z obcho- 

dem stuletniej rocznicy urodzin sławnego neurologa Chareota. 
W uroczystości biorą udział delegaci licznych krajów. 
Polska jest reprezentowana przez Jana Piltza profesora Uniwersytetu 

Krakowskiego oraz prof. Stanisława Władyczkę, reprezentanta Uniwersytetu 
Wileńskiego i wydziału medycznego 

wuje się z zapomogi rządowej i przy 
pomocy parafjan, których po przylą- 
czeniu części gminy narockiej, przy- 
było parafji kobylnickiej. 

Przedstawiciele duchowieństwa o- 
bu wyznań, oraz gminy, jak również 
dzieci szkolne i ludność przyjmują p. 
Ministra, ofiarowując kwiaty poczem 
następuje przegląd spraw miejsco: 
wych w  parogodzinnej rozmowie, 
obejrzenie odbudowy miasteczka i 
jazda dalej brzegiem pięknego naj: 
większego na Litwie jeziora Narocz. |. „Panie Kochanku”, co jw „Obrazach | nym stylu. 

litewskich” Cbodźki obszernie jest 
opisane. 

Kościół na wzgórzu, fundacji obec- 
nego właściciela, stoi nieporuszony, 
dwór ocalał;spalone są budynki gospo- 
darskie i zniszczona gorzelnia świad- 
czą o dawnym dobrobycie. 

Poza Szemetowszczyzną, rozpo- 
сгупа się pas przyfrontowy, ogromne 
lasy wycięte w pień, na przestrzeni 
7—8 kilometrów, w nich, im bliżej 
jeziora wiszniewskiego, tem gęściej 
okopów betonowych, schronów, ma- 
sywnych, przyziemnych konstrukcji, 
głębokich wyrw od szrapneli. Wszy- 
stko to powoli rozsypuje się w gruzy 
I Zarasta zielskiem; wioski odbudo- 
wują się nadspodziewanie szybko, 
mimo że sprawa otrzymywania bu- 
dulcu z lasów państwowych, nie idzie 
tak składnie, jakby należało, o czem 
ludność w szeregu rozmów z p. Mi- 
nistrem obszernie opowiada. 

Brzegiem pięknie okolonego reszt- 
kami lasu jeziora, dojeżdżają pod 
różni do majątku ongiś Edmunda 
Sulistrowskiego, później Karłowiczów, 
Wiszniewa. Zupełnie zniesione z po- 
wierzchni ziemi budynki, dwór, część 
drzew w ogrodzie, zaledwie zarośnię- 
temi gruzami pozwalają się domy- 
śleć, że stał tu piękny, obszerny 
dwór i oficyny. Obecnie parceluje 

Auto mknie, świeżo budującą się 
drogą, łączącą Kobylnik z Miadzio- 
łem, i dalej, projektowaną na Duni- 
łowicze, tamtędy też idzie linja te- 
lefoniczna, łącząca gminy. 

Kościół został zabrany na cerkiew 
po 63 roku, a ludność katolicka do 
dalekich Żodziszek chodzić była zmu- 
szona. W 1905 roku pracą rąk włas- 
nych i drobnemi składkami, z pomo: 
cą materjalną Dr. E. Karłowicza zbu- Widok błękitnych wód olbrzymie- 
dowano drewnianą świątynię i pieba- | go jeziora, którego brzegów nie wi- 
nję, które oczywiście spłonęły w 1916. | dać, malowniczych, sosnowych lasków, 

Dziś cudem ocalały kościół, przywró- | na zboczach piaszczystych wzgórz, 
cony katolicyzmowi, jest niedostępny | nasuwa pragnienie umieszczenia tu 
dla wiernych, gdyż ostatnio zapadł uzdrowisk dla dzieci lub dorosłych, o 

się podziurawiony dach z powodu <zem w aucie ministerjalnym toczy 

  

  majątek por. T, Wasilewski, syn re- 

nie dość energicznej akcji ratunko- | Się ożywiona wymiana zdań. 
wej w naprawie. 

Miasteczko atoli, zamieszkałe przez 
sporą garść ludzi z Ameryki przyby- 
łych z powrotem w strony rodzinne, 
odbudowało się wcale dobrze, a па- 
wet estetycznie. 

P. Minister i p.p. posłowie, odby- 
wają tam zwykle konferencje z wój: 
tem, ludnością i proboszczem na te- 
mat potrzeb miejscowych, które się 
reasumują w tej okolicy głównie od- 
nośnie do odbudowy. 

Powrót na noc do Olszewa, brze- 
giem długiego jeziora świrskiego, na- 
stępuje późnym wieczorem. Nazajutrz 
nowy raid przez Konstantynów, na 
Kobylnik, dawna własność Swięto- 
rzeckich, później marszałka lz. Kra: 
sowskiegó, obecnie p. Korzona. Ko- 
ściół murowany zbudowany po 1905 
na miejsce starego, drewnianego, 

Podróżni przybywają kolejno do 
dwóch, blisko siebie położonych 
miasteczek nadjeziornych: Starego i 
Nowego Miadzioła niegdyś dziedzi- 
ctwo możnego rodu Książąt SŚwirskich, 
później Koszczyców i Oskierków i 
Koziełłów. 
W Starym Miadziole znajduje się koś- 
ciół paraf., drewniany piękny bowiem 
kościół przy klasztorze Karmelitów 
bosych, fundacja Koszczyców, zostały 
zamienione na cerkiew; prawosław- 
nych, z byłych unitów, jesttu sporo. 
Duchowieństwo wszystkich wyznań z 
ks. preboszczem Łobaczem na czele, 
wita przybyłych, szkoły defilują ze 
sztandarami. Prezentuje się też Mułła 
w zielonym chałacie i fezie, przed 
stawiciel 11 rodzin tatarskich, prze- 
chowujących wiarę przodków w tym 
zapadłym zakątku, 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Miastra, ruiny dawnej cerkwi unickiej, 
cerkiew i kościół, wójt Downaradzki, 
ma czele ludności, wita przybyłych. 
Miasteczko srodze opuszczone, gmach 
gminy o 5 wiorst, utrudnia załatwia- 
nie spraw, © co się mieszkańcy skar- 
żą. Przyjęcie na plebanji i wzykle 
rozmowy o potrzebach miejscowych. 

Powrotną drogą obracają p. Mi- 
nister i 
Komaje, mimo wyciętych w pień 
lasów i dość dobrze uprawnych pól. 

W Komajacb nie zatrzymują się 
podróżni, widząc tylko przelotem 
piękny, biały kościół na wzgórzu, 
fundacji Rudóminów. 

stacji kolei żel. miasteczko w poło- 
żeniu bardzo niehigjenicznem, szpi- 
fal miejscowy nie wystarczający na 
potrzeby dużej połaci kraju, stan sa* 
nitarny zadawalniający. 
odbywają się spisy ludności, w celu 
przyznania obywatelstwa polskiego, 
zarejestrowanych niewątpliwych oka- 
zało się 2000 — wątpliwych 510, a 
nie przyjętych 112.- 

Hoduciszki znajdujące się na gra- 
nicy litewskości z białoruszczyzną, 
przedstawiają ciekawy objekt trój, a 
nawet, uwzględniwszy element žy- 
dowski, czterojęzyczności, co w szkol- 
nictwie wymaga specjalnej uwagi. 

Na drodze do Hoduciszek, miesz- 
kańcy wsi Kruki, litwini, samorzutnie 
wystąpili na drogę w celu powitania 
przejeżdżających i obrzucając ich 
kwiatami i zielem, prosiła o rozmaite 
pomoce „żeby było lżej żyć”, jak się 
wyrażali w swobodnej rozmowie. 

Po tym ostatnim etapie swego 
objazdu, p. Minister Thugutt dzielił 
się wrażeniami z naszym korespon= 
dentem; wyraził przyjemne zdziwie- 
nie że znalazł wiele rzeczy, a mia 
nowicie sprawę dróg i odbudowy, w     stoi cały, cerkiew natomiast odbudo- W Nowym Miadziole, nad jeziorem 

posłowie przez Kobylnik, ' 

Szosą docierają do Hoduciszek, ' 

W gminie 

ściciel okrętów orez zakładów ich 
budowy, prezes licznych towarzystw 

| okrętowych, p. Wragg, dyrektor ko- 
i palni węgla, p. Hall Caine, dyrektor 
jkilku papierni tudzież wytwórni pa- 
pierniczych zarówno w Anglji jak w 
Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, 
p. Walter Raine, dyrektor własnego 
eksportowego towarzystwa węglowe- 
go, p. C. Homan oraz p. Stodard, 
który wycieczce sekretarzuje. 

Wszyscy są członkami angielskie- 
go parlamentu. 

Towarzyszą wycieczce z ramienia 
Ministerstwa Spraw Żegranicznych 
p. p. Wyszyński i Bielski, dwuch de- 

legatów Ministerstwa Przemysłu i 

Handlu i członek poselstwa angiel- 

skiego w Warszawie; oczekiwane jest 

też przybycie do Wilna Stanisława 
ks. Lubomirskiego, prezesa Central- 

nego Komitetu przyjęcia angielskich 

gości. 
Wycieczka przybędzie do Wilna 

z Warszawy. Zabawi w mieście na: 

szem do poniedziałku wieczorem. 

Wilna uda się do Białowieży. 
Wileński Komitet przyjęcia, prza- 

wodniczony przez dyr. St. Wańkowi- 

cza, prezesa Rady Ekonomicznej, 

tworzą: p.p. prezes Aleksander Mey- 

sztowicz, prezes Tow. Rolniczego Ka 

rol Wagner, profesorowie: Rettinger, 

Wł. Zawadzki i Ruszczyc, wice-pre- 

zes Rady Ekonomicznej Adolf Gor- 
don, wice-prezes Związku Kupców 
Chrześc. T. Miśkiewicz i red, Cz. Jan- 
kowski. 

Wobec nader krótkiego pobytu w 

Wilnie wycieczki, tudzież ściśle przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
=piztjavwalicyy programu jej poby' 

tu w naszem mieście— Komitet prosi 
osoby pragnące zasięgnąć u którego 
z uczestników wycieczki specjalnych 
informacji o złożenie odpowiednich 
dezyderatów prezesowi Komitetu dyr. 
St. Wańkowiczowi (Bank Handlowy, 
codzień oprócz niedzieli od 11-ej do 
> popoł.). 

Dr. K. Sokołowski 
Choroby skórne i weneryczne. 

Ui. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od godz. 9—11 1 od 5—7. 

    

  

Powiat święciański istotnie przo- 
duje w dziele gojenia ran wojennych. 
Dwukrotnie przyznano mu kredyty 
na odbudowę, i gdyby nie zwłoki i 
trudności, jakie robią urzędy lasów 
państwowych w sprzedaży budulca, 
lub wydawaniu takowego na zapo- 
mogi, dzieło odbudowy posunęło by 
się jeszcze dalej, 

Zbudowano w powiecie święc. 
263 mosty, a 187 będzie zrobionych 
w tym roku, naprawiono wiele dróg 
i buduje się kilka nowych, zaprowa- 
dzono w szeregu miejscowości tele- 
fony, telegrafy i poczty, uruchomio* 

„no dużą ilość szkół. 

Zważywszy że p. Zabierzowski 
jest 12m z rzędu starostą w świę- 
ciańskim, zdumiewać się trzeba, że 
przy tych zmianach, dało się tyle 
dokonać. > 

Urodzaje, mimo suszy, przedsta- 
wiają się zadawalniająco, oczywiście 
dalszy brak deszczu może sprowa- 
dzić klęskę. 

Ludność wszystkich wyznań i na« 
rodowości, czy to bezpośrednio, czy 
przez swych przedstawicieli, witałą 
p. Ministra serdecznie i zwracała się 
doń szczerze z rozmaitemi, stosownie 
do okolic prośbami. 

Nsjgłówniejsze i najbardziej ogól- 
ne są: drzewa na budynki prywatne 
i A, kredytów na zagospodsro* 
wanie. 

Na tem się skończyła krótka po- 
dróż p. Ministra Thugutta, wierzymy, 
iż zetknięcie się bezpośrednie, kil- 
kodniowe, z ludnością wiejską, miej- 
scowości najbardziej charskterystycz- 
nych pod wzgiędem językowym i 
gospodarczym, da p. Ministrowi moż- 
ność ustalenia wyraźnego programu 
prac, ekonomiczno-oświatowych, na 
które ta połać kraju z utęsknieniem 
czeka,   lepszym stanie niż przypuszczał, Kam,
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Parlamen akstordt! 
Nisdawno odbył się w Oksfodzie 

wielki kongres akademicki. Na za- 
prosz*nie „Związku Narodowego Stu- 
dentów” — naczelnej organizacji an- 
gielskiej przybyło z górą sześćset 
młodzieży ze wszystkich uniwersyte- 
tów i kolegiów wysp brytańskich: z 
Anglji, Szkocji, Walii i Irlandji. 

Bezpośredniej doniosłości  poli- 
tycznej kongres nie posiadał: Wielka 
Brytanja nie jest państwem, w któ- 
rem mlodziež rości pretensje do 
współrządów, jak to czasami zdarzało 
się do niedawna w krajach leżących 
bardziej na Wschód. Ale znaczenie 
kongresu, jako symptomu, jako wska- 
zówki na przyszłość jest pewne. 

W czasach wyborów. powszechnych 
I ścisłej zależności kierunku rządu od, 
najdrobniejszych drgnień w głębi du- 
szy społacznej, polityk, aby umieć 
przewidywać, studjować musi uważ- 
nie i wytrwale nastrój mas we wszel- 
kich ich odłamach. 

A w badaniach tych nie może po- 
przestać na jakimkolwiek jednym ba- 
rometrze opinji publicznej. Czujnem 
okiem śledzić winien bardzo wiele 
takich barometrów, rozmieszczonych 
ns różnej wysokości życia społeczne 
go politycznego gospodarczego, kul- 
turalnego, aby móc natychmiast do- 
strzec każdą zmianą i ocenić, czy 
jest przejściowa, czy też zapowiada 
poważne zaburzenia atmosferyczne. 

Młodzież, zwłaszcza młodzież aka- 
demicka, stojąca na progu udziału w 
kierowaniu losami demokratycznego 

w pewnej mierze społeczeństwe, i 
gotująca się do tego udziału, a w 
każdym razie probująca objąć swym 
umysłem całokształt potrzeb narodu | 
— winna być szczególnie ważnym 
przedmiotem uwagi, prądy nurtujące 
wśród młodzieży angielskiej przysz-- 
łych pokoleń rządzących zasługują 
tembardziej na nasze zainteresowanie ' 
że nigdzie może sprawy wewnętrzne 
nawet nastroje społeczeństwa nie 
wpływają tak decydująco na taktykę , 
zagraniczną, jak właśnie w Wielkiej 
Brytanji. 

Rozumiejąc doniosłość kongresu ; 
przybyli nań wybitni politycy angiel 
scy np. lord Robert Cecil i lord Par- 
moor, przedstawiciele nauki, kościoła 
1 prasy, Równocześnie obrady 
międzynarodowej konferencji akasde- 
mickich stowarzyszeń przyjaciół Ligi 
Narodów przyciągnęły do Oksfordu 
przedstawicieli akademików zagra- 
nicznych. 

Szczególnie interesujące za wzglę* 
dów politycznych były obrady t. 
zw. parlsmentu studenckiego. Jest 
to zakorzeniona już ® Anglji 
instytucja  samowychowawcza. U- 
rządzona na wzór parlamentu 
„prawdziwego” ma na celu wdraża- 
nie studentów do parlamentarnych 
form politycznych i popieranie wśród 
nich zainteresowania i zrozumienia 
zagadnień narodowych. 

Porządek obrad wzorowany jest 
na Westminsterze, a „Speaker”—jak 
tam, w tradycyjnej peruce — z nie- 
mniejszą uwagą przewodniczy dy- 
skusji. Obrady toczą się zwykle na 
podstawie mowy tronowej, z jaką 
„prawdziwy* rząd W. Brytanji wy- 
stąpił ostatnio przed parlamentem. 
„Stronnictwo rządowe” i „opozycja* 
przez swoich leaderów wypowiadsją 
opinje o wewnętrznej zagranicznej 
taktyce „rządu Jego Królewskiej Moś- 
ci“, stwierdzają jaka polityka cieszy 
się zaufaniem większości. 

Tegoroczne obrady trwały trzy 
dni, dając wysokie świadectwo po: 
ziomowi obyczajów, parlamentarnych 
składników angielskich. 

Znamiennny był stosunek liczeb- 
ny „stronniciw”. Jak wiadomo, w 
zeszłorocznych wyborach do izby 
gmin konserwatyści zdobyli prawie 
połowę głosów, a resztą podzielili się 
Partja Pracy i liberałowie w stosun- 
ku 3 do 2. Wobec angielskiej ordy: 
nacji wyborczej konserwatyści zyskali 
2/5 mandatów. Partja Pracy */4, resz- 
tę liberałowie. 

Tymczasem w parlamencie 5Ц- 
denckim konserwatyści zyskali nie- 
wiele ponad trzecią część głosów. 
Ostoją ich jest uniwersytet w Cam= 
bridge, gdzieindziej zaś, nawet w 
Oksfordzie, znacznie przeważają libe- 
rałowie i zwolennicy Partji Pracy. 

Widać stąd, że liberalizm, srodze 
poturbowany w wyborach do Izby 
Gmin ma jeszcze szanse utrzymania się 
między kamieniami młyńskiemi kon: 
serwatystów i Partji Pracy. Ale wszel- 
kie dalej idące wnioski, byłyby przed- 
wczesne, zwłaszcza, że w zestawieniu 
z liczbą mandatów, otrzymanych do 
Izby Gmin, skład partyjny kongresu 
akademickiego przynosi nie tak zna: 
czną zmianę. To też przedwczesne i 
niepoważne są wyrazy zadowolenia 
w prasie niemieckiej, która wszędzie 
szukając zapowiedzi powrotu do wła- 
dzy liberałów lub Partji Pracy, rozko- 
szuje się objawami sympatji dla po- 
jednania z Niemcami, jakie złożył 
kongres akademików angielskich, 

Justus, 

  

  

Wyprawa Fmundsena. 
Prezydent Coolidge wysyła powie:rzne 

okręty. 

WASZYNGTON. 27.V. (Pat). „Ulnited Press” donosi: Prezydent Coclid- 
ge oświadczył gotowość wysłania dwóch okrętów powietrznych  „Shenaa- 

dysh” i „Los Angelos” w charakterze ekspedycji ratunkowej dla odszuka- 
nia Amundsena, pod warunkiem, że rzeczoznawcy uznają, iż tego rodzeju 

ekspedycja da się uskutecznič. 
Jednakże już obecnie opracowany został projekt akspedycji, albowiem 

dopiero po upływie tygodnia okręty będą gotowe do podróży. 

Nawet współzawodnik wybiera się 
na pomoc. 

LONDYN. 27.V. (Pat). Badacz polarny Algarson, którego statek po: 
wietrzny „Island" znajduje się w Livarpoolu polecił przyśpieszyć przygoto” 
wania do lotu do bieguna północnego, w celu przyjścia z pomocą Amun- 
densowi. 

Algarson jest współzawodnikiem Amundsena i dowodzi w  przeci- 
wieństwie do niego, że dla lotu do bieguna północnego nie nadaje się sa: 
molot, lecz sterowy statek powietrzny. 

Nansen jest dobrej myśli. 
BERLIN, 27.V (Pat). „Morgenpost” donosi z Oslo, że wbrew ogólnym 

obawom Nansen oświadczył, iż niema najmniejszych powodów do zanie- 
pokojenia z powodu opóźnienia powrotu ekspedycji Amundsena. 

Opóźnienie kilkodniowe niema znaczenia, gdyż mogły zajść nieprzed: 
widziane okoliczności. 

  

  -ООЭ 

Oficjalne otwarcie polskiego pawilonu 
„na międzyn. wystawie sztuki dekoracyj- 

nej w Paryżu. 
PARYŻ, 27.V (Pat). Pawilon polski na międzynarodowej wystawie 

* sztuki dekoracyjnej który zwiedził wczoraj prezydent republiki Doumergue 
został dzisiaj oficjalnie otwarty przez ambasadora Chłapowskiego w obec» 
ności komisarza generalnego wystawy Ferdynanda Dawida, dyrektora sztuk 
pięknych Pawła Leona, komisarza seksji polskiej Grzegorza Warchełowskie- 
go, personelu Ambasady oraz wielu osobistości ze świata literackiego i ar- 
tystycznego, wreszcie wybitnych przedstawicieli kolonji polskiej. 

Przernówienia wygłosili Grzegorz Warchowski, Ferdynand Dawid oraz 
ambasador Chłapowski, który w imieniu rządu Rzeczypospolitej polskiej 
oświadczył, że pawilon jest otwarty. % 

Górale, którzy przybyli specjalnie na wystawę wraz z muzyką wywo: 
łali ogólny podziw swemi malowniczemi kostjumami, oraz tańcami, które 
cieszyły się wielkiem powodzeniem. 

——— УА ———————————————————————— 

Dyskusja w sprawie Marakka w paria- 
mencie francuskim. 

PARYŻ, 27,V (Pat.). lzba deputowanych przystąpiła dziś do dyskusji 
nad interpelacjami w sprawie Marokko. 

Socjalista Renaudel sądzi, że o tyle poważna chwila może wywołać 
komplikacje dyplomatyczne. 

Na Abd el-Krima należy wywrzeć nacisk z zewnątrz. 
Zdaniem mówcy, z jednej strony zaangażowane są w tej grze interesy 

kapitalistów, z drugiej zaś strony istnieje nacisk bolszewików. 
Stronnictwo socjalistyczne nie domaga się ewakuacji Marokka, nie 

chce jednak by kraj ten został wciągnięty w wojnę, która mogłaby trwać 
czas nieokreślony. 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
Plany wojenne Frunzego. ; Nominacja Trockiego. 

Mówiąc o systemie obrony S.S.S.R. | Z Moskwy donosią, że Trocki 
komisarz ludowy do spraw wojsko-, mianowany został kierownikiem od- 

cho * 
опиыв':%‘еп&'н. : 

  

Z prasy litewskiej. 
Prasa litewska a popularyzac- 

Ja militaryzmu. 

„Lietuva” Ne 103 umieszcza arty- 
kuł niejakiego Sambritasa, który oma* 
wia kwestję popularyzacji militaryz* 
mu na Litwie w sposób następujący. 

Państwa światowe z dnia na dzień 
przygotowują się do wojny i to nie- 
tylko technicznie lecz także przyspo* 
sablają całe społeczeństwa. Bierze 
się do wojska młodzież, zaprawia się 
fizycznie i wojskowo po szkołach i 
uniwersytetach, a wszystko to dla jed- 
nego bóstwa — wojny. 

Prasa nie pozostaje pod tym wzglę- 
gem w tyle. Dokłada ona wysiłków 
de tego, ażeby zmusić społeczeństwo 
do uświadomienia sobie przyszłej, 
nieuniknionej wojny. 

Inaczej przedstawia się sprawa na 
Litwie. Lewicowa prasa litewska nie 
uznaje wojny, występuje przeciwko 
budżetowi wojennemu, marzy o Sy* 
stemie rnilicyjnym. Prasa litewska w 
ogólności, za wyjątkiem organów czy- 
sto wojskowych, mie umieszcza na- 
wet poglądów militarnej działalności 
państw innych t. zn. nie podaje żad- 
nych wisdomości co do techniki wo: 
jennej, co do agitacji i t. p., zagra- 
nicą. Jedynie znikoma litewska pra* 
sa wojskowa stara się kwestje owe 
oświetlać. Jednakże z jednej strony 
dzięki rozmaitym okolicznościom, woj- 

skowa prasa litewska może się tym 

zagadnieniom poświęcać jedynie w 

bardzo małym stopniu, z drugiej zaś 
strony na Litwie mało się prasę woj: 
skową czyta, to też społeczeństwo 
od wszystkich tych spraw stoi daleko 
i zupełnie nie wie, co dzieje się na- 
wet w wojskowości litewskiej, nie 
mówiąc już e zagranicznej. Cała ludz- 
kość niepokoi się zwłaszcza co do 
gazów trujących, tymczasem na pro- 
wincji litewskiej nie mają ludzie o 
gazach najmniejszego pojęcia, zaś 
prasa cywilna nie podaje żadnych w 
tej dziedzinie informacyj. 

Należy przeto usuwać te braki 
prasy litewskiej i dążyć do tego, aby 

społeczeństwo nietylko zapoznało się 
z działalnością militarystyczną (zbro- 

jeniami) całego świata, lecz aby samo 

było do wojny przygotowane. Na- 

leży aby dzienniki litewskie, które są 

czytane najwięcej na prowincji, wpro- 
wadziły specjalne działy, poświęcone 
wyłącznie zagadnieniom wojskowym. 

W działach owych informowałoby 
się społeczeństwo 0 nowoczesnych 
metodach prowądzdnia wojny. Na- 
leży rozpowszechniać wśród  społe- 
czeństwa myśl, jak się Litwa ma za: 

chować w rezie możliwych konfliktów 
międzynarodowych, jak się ma do 
wojny przygotować itd. Wszystko to 
zmierzałoby do tego, aby w razie 
wojny, społeczeństwo litewskie nie 
zostało steroryzowane, a tylko spot- 
kało wojnę z chłodnym spokojem, 
jako objaw nieunikniony, z którym 
się zżyć nalsży. 

Druga kwestja popularyzacji mili 
taryzmu jest organizacja specjalnych 
towarzystw. Na Litwie znajdują sią 
najrozmaltrze towarzystwa, jednakże 
niema ani jednego, któreby postano 
wiło popularyzować wśród ludu przy- 

wych Frunze oświadczył m. i.: 
„Nie będziemy prowadzić wojny 

z państwem, 

żemy tylko walczyć z wrogami mas 
pracujących i prowadzić wojnę kla- 
sową. Gdyby doszło do wojny np. z 
Rumunją lub Polską, to nasze kroki 
wojenne nie będą skierowane prze: 
ciwko narodowi polskiemu lub ru- 
muńskiemu lub ich niepodległości, 
a będą miały na celu obronę inte- 
resów mas pracujących Rosji przed 
zamachami rządzących mniejszości”, 

Inaczej mówiąc, bolszewicy w ra: 
zie wojny, wzniecą walkę domową u 
swych przeciwników. 

Lecz zapominają widać o przy- 
słowiu „kto pod kim dołki kopie, 
sam w nie wpada”. 

Morska blokada S.S.SR. 

czając, że Anglja i Francja prowadzą 
politykę okrążenia Rosji ze strony 
morza. 

dujące się pod wpływem  brytyj- 
skim — swą flotą, by w razie po- 

Szczególną uwagę poświęcił Kur- 

cie floty angielskiej   bałtyckich. 
1 
| 
i 

którem włada praca. ; 
Wojen z narodami nie chcemy... Mo- ; i 

į 

| 
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į 
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działu technicznego wyższej rady go- 
spodarczėj. 

Macki bolszewickie w Danji. 

Rada centralna wszechrosyjskich 
związków zawodowych wysłała w po- 
rozumiemiu z komunistyczną między- 
narodówką zawodową robotnikom 
duńskim, cierpiącym nędzę wskutek 
lokautu — pomoc doraźną w kwocie 
10.000 rubli złotem. 

Sowiecka ekspedycja lotnicza 
; do Chin. 

Z Moskwy wyruszyla do Pekinu 
przez Mongolję I pustynię Gobi ekspe- 
dycja lotnicza w składzie 6 aeropla- 
nów różnych konstrukcyj, 

Marszruta wynosi 7 tys. КНоте- 
trów. 

Lot żorganizowany został, celem 
zbadania drogi powietrznej na Dale- 

Na kongresie sowietów wystąpił ; ki Wschód. 
przedstawiciel floty, Kurkow, oŚświad- 

250 domów—pastwą płomieni. 

Z Moskwy denoszą, iż podczas 

sposobienie wojskowe (zakładanie 
towarzystw techniki wojennej, pomoc 
materjalna dla wynalazców wojsko* 
wych itd. 

Jednem słowem doniosła jest 
sprawa dla państwa litewskiego, 
ażeby rozpoczęło się, za pośred- 
nictwem prasy i towarzystw, propa 
gowanie spraw obrony krajowej, ażeby 
nie odstać pod tym względsm od 
wytworzonej przez inne państwa 
atmosfery wojennej. (Wil. B. l.) 
    

Listy z prowincji. 

Echa uroczystości 3-0 
majowych na prowincji 

28 kwietnia odbyło się w szkole 
Mejszagolskiej zebranie w kwestji ob- 
chodu 3 Maja. Obecni byli oprócz 
nauczycielstwa: Proboszcz, komendant 

  

  policji i Wójt Gminy. Ustalono czas 
„I porządek uroczystości. 
| —3 Maja 10 szkół sąsiednich zebra- 

„silnego huraganu wybuchł olbrzymi jło się w Mejszagolskiej szkole, ze 

Spłonęło 250 domów. 
Dwa tysiące mieszkańców zostało 

trzeby zużytkować ją przeciwko Rosji. | bez dachu nad głową i pożywienia. | 

j raglewka; o godz. 11, dzieci 
Według słów Kurkowa, Fnglja | pożar w miejscowości Chamamatiurk, | sztandarami i każde dziecko z cho- 

obsedza wszystkie państwa — znaj: | w Dagestanie. į poszly 
do kościoła, na czele szkola Mejsza- 

„ golska. 
Po nabożeństwie i przemówieniu 

Pożar strawił również mnóstwo : proboszcza dzieci śpiewały „Boże coś 
kow mającej wkrótce nastąpić wizy: | bydła i drobiu. 

w paseea| Pogorzelcy obozują w stepach 
pod gołem niebem, 

|Polskę* i „Rotę*. Pochód wyszedł z 
| kościelnego ogrodzenia; środkiem u- 
ilicy szły szkoły, po bokach ludność 

M mieczna jest najodpowiednie|- 
szym pokarmem dia owiąt oraz dla 

dekire- [T „й     
„I policja otrzymująca wzorowy porzą* 
"dek. W drodze przyłączyło się spora 
| osób z ludności żydowskiej. Na koń- 
| cu miasteczka przy krzyżu, udekoro* 
wanym wieńcami, wygłosił odczyt o 

| konstytucji 3 Maja prelegent z Wilna, 
p. Małowiejski. Odśpiewano „Rotę* i 
wrócono na plac rynkowy przed Ко- 
ściołem, wysypany piaskiem i obsa- 
dzony chorągiewkami. Nastąpił popis 
gimnastyczny chłopców i plastyczny— 
dziewczynek szkoły, Mejszagolskiej. 
Po wykonaniu ogólnych ruchów i 
ćwiczeń gimnastycznych i plastycz* 
nych wykonano w plastyce pieśni 
„Witaj majowa jutrzenko” „Lato” 

* „Jak to na wojence ładnie* „Wiosna*. 
Prócz oddzielnych podziękowań lud- 

› ność wyrażała zadowolenie oklaskami. 
| Po występie  odfotografowano 
| wszystkie szkoły razem (11 szkół — 
1570 dzieci), potem te dzieci szkoły 
Mejszagolskiej, które brały udział w 

' popisie. Miało być przedstawienie w 
/szkole dla dzieci, ale z powodu zmę: 
„czenia i upału odłożono to przedsta: 
,wienie na inny dzień. Natomiast wie- 
‚ сготет odbyło się przedstawienie dla 
| dorosłych „Consłlium Facultatis* Fre- 
I dry, poprzedzone przez treściwe i z 
luczuciem wygłoszone przemówienie 
12 Kazimierczaka, nauczyciela 2 Mej- 
jszagoły o konstytucji 3 Maja. Czysty 
I dochód — 14 zł. 40 gr. użyto na za- 
płacenie części fotografij. 

W Duksztach również był obchód 
3 maja. O godz. 10-ej rano zebrały 
się dzieci w liczbie 300 z następują- 
cych szkół: Dukszty, Wielebniszki, 
Wienkszany i Antokalce Il-ej. 

Każda szkoła miała swój sztandar. 
Dzieci ustawiono na placu szkolnym 
parami i odśpiewano „Witaj majowa 
jutrzenko*. Następnie uroczysty ob- 
chód udał się do kościoła, gdzie zo- 
stało odprawione nabożeństwo w cza* 
sie którego miejscowy ks. proboszcz 
wygłosił mowę o znaczeniu tak uro- 
czystego obchodzenia tego dnia w 
całej Polsce. 

Po nabożeństwie odśpiewano „Te 
Deum” później „Boże coś Polskę" i 
pochód wyruszył z kościoła w kierun- 
ku szkoły, a za nim cała rzesze ludu. 
W drodze zatrzymano się pod krzy” 
żem, gdzie dzieci odśpiewzły „Rotę”. 

Po przybyciu na plac szkolny 
dziatwa po raz drugi odśpiewała 
„Witaj majowa jutrzenko”, Dziewczyn- 
ka ze szkoły w Wielebniszkach wy: 
głosiła bardzo ładny wiersz na dzień 
3 maja, ułożony przez p. Felisia, na- 
uczyciela w szk. powsz. Wielebnisz- 
kach. Po czem nastąpiły śpiewy, de- 
klamacje i kwesta na Macierz Szkol: 
ną. 

W Suderwie były 2 szkoły z Ro- 
stynian i Krzyżówki. Uroczyste nabo« 
żeństwo, przemowa księdza, Śpiewy 
dzieci i deklarmacje; powrót do wsi. 

  

  

Fatalna gospodarka gminna. 

Smorgonie, maj 1925 r. 

Guębią nas tu różne bolączki któ: 
rych usunięcie jest kwestją niecier- 
piącą zwłoki. 
Zupełne zaniedbanie popierania szkol- 
nictwa ze strony tutejszego Dozoru 
Szkolnego, względnie istnienie stałe- 
go deficytu»w kasie gminnej, zmusza 
mnie do udania się z prośbą do 
Szan. Redakcji o udzielenie mi głosu 
na łamach poczytnego pisma Panów. 
W sprawie tej zwrócił się już Zarząd 
miejscowego Ogniska Zw. Pol. Naucz. 
Szk. Powsz, do Komisji Związku w 
Wilnie. 

Dozór szkolny, który operuje sta” 
ie deficytem, do tej pory nie wypła- 
cił nikomu z nauczycielstwa należnych 
i uchwalonych dodatków za bieżący 
rok szkolny, pozostając  przytem 
dłużny temuż nauczycielstwu za dru- 
gie półrocze 1923-24 roku szkolnego. 
Niedomagania te dozoru wypływają 
z miezaradnej i niesprawnej gospo* 
darki Urzędu Gminnego, wobec cze- 
go gmina jest dłużna jeszcze tutej- 
szemu Dozorowi za rok 1924 około 
2100 złotych, a z uchwalonych na 
rok 1925 około 8.000 złotych. iQo- 
zór też nie jeszcze nie otrzymał. 
Tak ciężkie położenie meaterjalne w 
tutejszej gminie daje się odczuć do" 
tkliwie na całem szkolnictwie jak to: 
nie opłacanie lokali, zupełny brak 
ławek szkolnych i wogóle pomocy 
naukowych. Gospodarka szkolne, 
poza władzami szkolnemi, zupełaie 
jest zaniedbana przez wszelkie inne 
poparcia i opieki ze strony tegoż 
urzędu, zdana na koszt i łaskę na« 
uczyciela samego. A to nie tylko 
uniemożliwia ale wprost rujnuje cicho 
i boleśnie cały ustrój szkolny. 

Nauczyciel,  
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Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.-Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
ieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

[Domini ańska 15) codz, oprócz dni świąt. 
od 8—9. 
Poradnia Polsk, Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, II piętro, tel. 658. 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

URZĘDOWA. 

— Inspekcja ministerjalna w 
konsystorzu prawosławnym. Przy: ; 
była komisja rewizyjna z Warszawy, 
celem dokonania rewizji ogólnej w 
konsystorzu prawosławnym w Wilnie. 

W skład komisji wchodzą: naczel 
nik wydziału szkół duchownych w 
M. W. R. i O. P. oraz generalny se- 
kratarz synodu prawosławnego w 
Warszawie. 

Komisja zabawi w Wilnie kilka 
dni. (z). 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Wybory burmistrza w Tro- 
kach. W dniu wczorajszym odbyły 
się wybory burmistrza w Trokach. 
Rezultat wyborów jeszcze nie ogło- 
szony. (x) 

— Przegląd administracyjny 
gmin. W dniu dzisiejszym wyjeżdża 
do Nowo Wilejki i gminy Mickuńskiej 
zastępca starosty na powiat Wileń- 
sko-Trocki, celem przeprowadzenia 
przeglądu zdministracyjnego. (x) 

— Kiedy będą zatwierdzone 
uchwały Sejmiku. Jak się dowla- 
dujemy ostatnie uchwały ze zjazdu 
Sejmiku powiatu Wileńsko-Trockiego 
będą zatwierdzone przez Delegata 
Rządu około 15 czerwca r. b. (x) 

SPRAWY ROLNE. 

— Uprawa tytoniu. Związek Kó- 
łek Rolniczych z. Wileńskiej dla rol- 
ników chcących założyć u siebie 
próbne pólka z uprawą tytoniu, któ- 
ry w naszych warunkach doskonale 
się udaje i opłaca, wydaje bezpłatnie 
flanse oraz pozwolenie na uprawę. 
Wszelkich szczegółowych informacji 
udziela Biuro Związku (Wilno, W. 
Pohulanka 7, tel. 7—84) w godzinach 
urzędowych. (x) 

  
  
|stawicielka centrali opiek 

gdyż zjawia się prawie 100 proc. za- , KOŚCI 10 tysięcy zł. 
pisanych do poboru. (x) 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Odroczenie zjazdu białorus- 
kiego. Podawana w prasie wiado- 
mość o mającem odbyć się zjeździe 
białoruskim w Baranowiczach wyma- 
ga uzupełnienia, iż zjazd ten został 
wobec braku środków finansowych 
odłożony na czas nieograniczony. (z) 

Gdyby takowe subsydjum otrzy- 
mano, to kilkanaście osób z nieza | 

' możnej uczącej się młodzieży będzie 
mogło korzystać z niezbędnej dla; 
niej pomocy. | 

Jak się dowiadujemy, p. Delegat | 
* Rządu gorąco poparł memorjał prof. | 
Jasińskiego, skierowany do władz z | 
prośbą o subwencję na powyższy cel. | 

W roku bieżącym projektowane 
jest przyjęcie 40 dzieci w dwuch 
zmianach. (x) 

SPRAWY AKADEMICKIE. ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Akademicki oboz wojsko: — Zebranie T-wa Przyjaciół 
wy. Podaje się do wiadomości Kol. Nauk. Dzisiaj dnia 28-go maja r. b. 
Kol. iż w Sekratarjacie T-wa Bratniej w gmachu Towarzystwa Przyjaciėl 
Pomocy Pol. Młodz. Akadem, U. Ś. Nauk o godzinie 7 i poł odbędzie 
B. ul. Wielka 24 w godz. 20 — 21 się Doroczne Walne Zebranie człon- 
codziennie, Sekcja Kulturalno-Oświa- ków Towarzystwa z następującym 
towa przyjmuje zapisy na 6:cio ty- porządkiem dziennem: 
godniowy Akademicki Obóz letni; 1) Zagajenie. 
przysposobienia wojskowego. | 2) Wybór Przewodniczącego Ze- 

Obóz odbędzie się w terminie od brania. 
1-go lipca do 15-go sierpnia r, b. naj 3) Odczytanie protokułu 
poligonie (przystanek za Podbrod: głego Zebrania. 
ziem Pohulanks). | 4) Sprawozdanie Zarządu. 

Kol. Kol. biorąc udział otrzymają a) Ogólne. 
całkowitę utrzymanie i umurdowznie { b) Kasowe. 
podług najwyższej tabeli wojskowe/, c) Biblioteczne. 
Z powodu ograniczenia liczby miejsc i d) Muzealne. 
zapisy przyjmowane będą tylko do e) Archiwalne. 
dnia 10-go czerwca r. b. włącznie. — 5) Sprawozdanie Komisji Rewlzyj- 
Wszelkie informacje co do ulg iwa: nej. ! 

runków mozna zasięgać w Sekretarja- 
cie w godz. wyżej wymienionych. 

RÓŻNE. 

— Kolonje letnie. W dniu wczo- 
rajszym naczelnik wydziału pracy i 
opieki społecznej przy urzędzie De- 
legata Rządu p. Konrad Jocz i przed- 

rodziciel- 
skich w szkołach średnich przepro- 
wadzili inspekcję majątku Ustronie, 

z ubie- 

—
 
—
 

m 
—
—
—
—
—
—
—
—
 

6) Sprawozdanie Wydziałów Nau- 
kowych. 

7) Wnioski o wyborze członków 
honorowych. 

8) Wniosek Zarządu o podwyż: 
szeniu składki członkowskiej. 

9) Wybór trzech członków Zarzą- 
du zamiast kolejno  ustępujących, 
oraz trzech członków Komisji Rewi-, 

zyjnej. ' 
10) Wnioski i interpelacje. 

  

, W programie Areriski, 
| Grieg i 

| torja Ciechanowska, zamieszkała 
, znalazła podrzutka płci męstiej w wieku 

działem W. Kaweckiej wystawiona będzie 

Miłości". 

— Koncerty symfoniczne. Dziś 
we czwartek 28go maja r. b. w 
ogrodzie po Bernardyńskim otwarcie | 
sezonu letniego koncertów Wileń- 
sklej Orkiestry Symfonicznej pod dy- 
rekcją Adama Wyleżyńskiego (dyrek- 
tora Konserwatorjum Wileńskiego). 
Solista Aleksander  Kantorowicz, 

Czajkowski, 
inni. Następny koncert w 

piątek 29-go i poranek muzyczny w 
sobotę 30-go maja. Początek kon- 
certu o godzinie 8-ej wiecz. a po: 
ranku w sobotę o godzinie 12-ej w 
poł. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 
w Wilnie. 

— Samochód wpadł na dorożkę. 
W dniu 26 b. m. samochód wojskowy 
nr. 1549 jadąc z nadmierną szybkością na 
ulicy Uniwersyteckiej najechał na dorożkę 
nr. 90 należącą do Łukaszewicza Bronisła- 
wa, zamieszkałego przy ulicy Sierakowskie- 
go nr. 12. Dorożkarz odniósł uszkodzenia 
ciała, uprząż i powóz zniszczone, koń po- 
kaleczony. Dochodzenie w toku, 

— Podrzutek. W dniu 26 b. m. w do- 
mu nr. 6 przy ul. Chodnickiej w sieni, Wik= 

tamże 

około 1 miesiąca, którego skierowano do 
domu „Dzieciątka Jezus*. 

— Pożar na Zwierzyńcu. Wczoraj 
o g. 15-ej min. 42, w domu należącym do 
Adama Korsaka przy ul. Miłej nr. 3 wy* 
buchł pożar, który przybyła o g. 16-ej wez- 
wana natychmiast straż ogniowa zlikwido- 
wała w przeciągu godziny. Spłonęły wiąża- 
nia dachowe. Straty oraz przyczyna pożaru 
na razie nie ustalone. Dochodzenie w toku. 

Na prowincji. 
— Podpalenie przez zemstę. Prze 

prowadzone dochodzenie ustaliło, iż pożar, 
o którym już podawaliśmy, w folwarku 
Hańkowo w dniu 4 b. m. wybuchł wskutek 
odpalenia dokonanego przez niejakiego 
olewicza Aleksandra na tle zemsty oso- 

w którem projektuje się umieszcze- 
nie w r. b. 25 uczenie szkół śred- 
nich. 

Projektowane są dalsze wyjazdy 
dla obejrzenia objektów, przeznaczo- 
nych dla umieszczenia dziatwy szkol- 
nej podczas lata r. b. 

Wątpliwe jest, czy bez pomocy 
społeczeństwa i właścicieli posiadłoś- 
ci ziemskich, w promieniu kilkuna: 
stu kilometrów od Wilna da się u- 
ruchomić te kolonie. 

„ Nie wątpimy, iż społeczeństwo 
wileńskie, które już wykazało swą 
ofiarność w wielu wypadkach przyj- 
dzie i tym razem z wydatną po- 
mocą. (x). 

| bistej. Kolewicza aresztowano | z akłami 

; kół publiczności o układzie politycznych 
| premjera operetki A. Wilińskiego „Potęga stronnictw sejmu i senatu | godną fest po- 

flecenia dla urzędów, związków | stowarzy- 
* szeń. 

Broszura zawiera wyjątki z konstytucji 
117.111 1925 r. oraz spis Posłów I Senatorów, 
notując zmiany w składzie osobistym ciał 
Baks PE Najjaśniejszej Rzeczypospo- 

ej. 
  

  

Rozmaitości. 
Człowiek, który widział Napoleona 

W Królewskiem Tow. Geograficznem w 
Londynie prof Philby opowiadał, że pod- 
czas swej ostatniej podróży do Transjor- 
danji (Azja Mniejsza) przedstawiono mu 
człowieka Hadzi Tahir, który liczy sobie 
136 lat. Jest to bodaj jedyny żyjący czło- 
wiek z czasów Napoleona. Hadz! Tahir u- 
rodził się w Mecce w r. 1789. Mając lat 13 
wyjechał z rodzicami do Beyruthu (Syrja) 
gdzie wówczńs był Napoleon. Starzec przy- 
pomina soble dokładnie chwilę, gdy ujrzał 
wielkiego Korsykanina. Zachował on jas- 

  

epizady z kampśnji krymskiej i wojen tu- 
reckich w których brał czynny udział. 

  

    

Giełda warszawska 

z d. 27—V 25 r. Giełda pieniężna   sprzedaż kupno 
Belgja 25,771/2 25,80 25,71 
Dolary 5,181/2 5,20 517 
Holandja 208,85 209,35 208,35 
Londyn — 25,27 25,83 25,21 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,17 

Paryż 26,02 26,09 25,96 
Praga 15,411/2 15,45 15,38 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 20,621/2 20,68 20,57 
Szwajcarja 100,57 100,82 100,32 
Stockhołm  139,121/2 139,48 138,77 
Kopenhaga 97,50 97,84 97,36 
Funty ang.  25,22!/2 25,29 25,16 
Franki fr. 27,12 27,19 27,05 
8 proc. Pož. konwers. 71—77, 
Poż. kolej. 90—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 61,75—62,00 
41/20/0 listy z. T. Kred, Z. przedw. 24,60—24,00 
5% listy z. warsz. przedw. 19,25—18,50 
4/а 0/0 warsz. przedwoj. 16,50—16,75 

  

Współczesny dramat obyczajowy 
z życia ameryk. miliarderów Kino „HELIOS“ | 

Wileńska 38. 

KINO- ż Н К TEATR „Piccadilly | 7 nieg" 
Wiełka Nr. 42. 

  

5% Dom Handlowy 

F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

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

POLECA NA SEZON LETNI 

w dziale manufaktury 
Wełny zagraniczne, jadwabie, batysty, muśliny, 

markizety, kamgarny ubraniowe i paltotowe, 

Gotowe ubrania i palta. Wykonuje wszelkie 
roboty w zakres krawieczyzny wchodzące. 

w działe meblowym 
MEBLE od najwykwintniejszych do najskromniej- 

szych. Spółdzielniom, kooperstywom oraz stowarzy- 

szeniom udziela się ulgowych warunków. 

  

  

FIRMA 

„GAPREŚŚ 
ul. Portowa 7. 

Otrzymano nowy transport 

wykwintnych eleganckich 
damskich pantofli. 

OPRAWY WAGRONP A ROCK WRA 

="TWydawc: w imienin wspólwiaścięłeli dózeł Batergwiz. 

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Dziś po raz ostatni 

najzabawniejsza wśród zabawnych farsa 
Arnolda i Bacha „Hiszpańska mucha" z 
przednim humorem grana przez cały zes- 
pół z K. Wyrwiczem na czele. 

Jutro premjera nastrojowej sztuki Cze- 
chowa „Wujaszek Jaś*. która w repertua- 
rze Teatru Stanisiawskiego stale zajmuje 
czołowe miejsce. W Teatrze naszym sztuka 
ta będzie miała doskonałą obsadę Role 
główne grają: pp. Grabowska, Jaroszew-, 
ska, Dunin Rychłowska, Molska, Godlewski, 
Kijowski, Wołłejko I Fiszer, który tę sztukę 

ay 
— „Najpiękniejsza z kobiet". Ope 

retka pod powyższym tytułem od paru dni 
gości na repertuarze Teatru Letniego i cie- 
szy się wyjątkowem powodzeniem, żarówno 

а cna 

1 

W rolach główny Głownych Swanson Szalone dziewczęta. į 
Nad program wesoła komedja „Nieproszeni goście". Ceny na wszystkie miejsca zniżone. 

35 (Szał filmowy). Najwybitnłejsza komedja amerykańska wytwórni 
„HOLLYWOOD „Paramount” w 8 akt. Wszechświatowa sensacja z udziałem 30 na|- 

słynniejszych gwiazd ekranowych. W rolach główn. Pola Negri, Mary Pickford, Betty Compson, Nita Naldi, Charlie Chaplin itp. 

  

Zatwierdzone przez Ministerjum 5 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 | 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

Na sezon obecny 
| sztuczne wedy ml- 

neralne. 

Em, (itty, Kalska 

ga 

a 
EA 
Aro i Inne 

oraz chłodzące napoje pole- 

ca zakład wód mineralnych 

„E.Tromszczynski“ 
wspėlulašcic, prow. W. Wrześniowski 

Zakład ul. Piwna 7 

Wilno | Sklep Wielka 50 
6—1 

  

Żądajcie wszędzie 

„Kurjer Wilenski“ 

‚ 17 па 18 b. m. na szkodę Breczkowskiego | 

  

skierowano do sędziego śledczego. 
— Wykrycie mordercy. Przeprowa- 

dzone dochodzenie yi iż zsdwa 
Hryncewiczową zamordowaną w nocy z dn. 
23 na 24 maja na drodze Śiny Ruczaj — | Redaktor Józef Batorowicz. 
Mała Niedrośl w gminie sanis) TE jej uom= 
mąż Konstanty Hryncewicz. Wymieniony | 
ożenił się z zamordowaną dlatego Iż miał Dr. 5 Gisejko 

ja za bogatszą niż była, potrzebował zaś | ch b šia 
dużego posagu dla pokrycia swoich znacz- | JET. 2 z „pea 

Przyjmuje od 9—10 rano. 
nych długów. Gdy R DRiĄ nie EE 

a , 
PB Gel posakiai Aa ai W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł. 
Został aresztowany I z odnośnymi aktami ; 

Dr. W. Liegejko 

6*/0 obligacje Warszawy z 17 r. 5,50—5,25 

  

  

przesłany do sędziego śledczego w Świrze. | 
— Kradzież konia. W nocy z dnia     

Michała, mieszkańca folwarku Borki, gminy ` 
Prozorockiej skradziono konia z wozem, Choroby wewnętrzne. Spec. PE i żo- 

* wartości 400 złotych. Poszukiwanie zarzą: : łądka gPrzyjmuje od 9—11, 61/2— 

dzono. ł Ul, Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 
m waza   

ава ов на о вча са о В 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX* 
Wiino, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 208. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

a I Introligatorskie szybko | dokładnie 

Czasopisma, 

Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

LL) 

Wyszła z druku 

Księga Handlowo - Przemysłowo - Informacyjna 

„WILNO* 

Teodor Ruberts. 

praw Wewnętrznych 

bez wyjątku pism, wy: 

Dr. Marjan Mienicki 
Choreby weneryczne, sy: 
filis i skórne. Wileńska 

34, m. 8. Od 4—7. 

r. ale i i zawiera niewyczerpane źródło adresów: Instytucji 
Sp zed j SIĘ | urzędników, księży, doktorów, adwokatów, inżynie- 
Auto firmy „Ford“ užy- 
wane.  Dowiedzieć się: 

ul. Lwowska 12—10. 

Pierwszorzędny 
krawiec damski 

fĄ. KORSAK 
ul. Kalwaryjska 7 —16 
Specjalność : KOSTJUMY 

i PŁASZCZE. 
Od 1 stycznia obstalunk! 
są przyjmowane ze zniż- 

ką do 50 proc. 

Krawtowa 1 Nalszawy 
w prywatnem mieszkaniu 
przyjmuje szycie sukien, 
okryć, kostjumów oraz 
wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Ul. Gaona (d. Il-a 

Szklana) X 12, m. 4 
M. Lewandowska. 

Sprzedaje się dom w 
Zwierzyńcu przy ulicy 

Gedyminowskiej 66 

rów, banków, kooperatyw, firm handlowo przemy- 
słowych, zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym, etc. 
etc. oraz dział informacyjny m. Wilna i Ziemi Wi- 
leńskiej. Księga zawiera przeszło 600 stron tekstu 
zebranego | zredźzgowanego przez b. inspektora 5Каг 
bowego Adama Skarżyńskiego i kosztuje z przesył- 

ką 7 zł. Redakcja: Wilno, Garbarska P 
BAM 

. == 
Nadmierną otylošč 

usuwa herbata ziołowa Baldur, aptekarza Schlechta. 
Zupełnie nieszkodliwa. Niezwłoczna strata wagi. 
Pomaga przemianie materji i trawieniu. Prospekty 

gratis. Cena pudełka zł. 350. 4 pudełka zł. 12. 

Dr. Gebhard £ Co. Gdańsk. 

PRACOWNIA OBUWIA 
Wł. Kozyrewskiego 

dawniej ul. Garbarska 5, została przenie- 
sioną na ul. Biskupią 14 (plac Katedralny) 
p. f. Obuwie „Moderne” — o czem się za* 

wiadamia Sz. Klijentelę. 2—1 

Prak, „kux”, Żeligowskiego 1. 

    

  

      

/a wiecz. 

ność umysłu i opowiada podobno ciekawe .


