
Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 136 (288) Wilno, Piątek, 19 czerwca 1925 r. 

KURJER WILEŃSKI 
Wyshodzi eodziennie prócz dni poświąteeznyeh. 

Cena 15 groszy. | 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. frenumerstę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują ! Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
felef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E, 
Sobola, Wileńska 22, tel. 867 i wszystkie biura rekl w kraju i zsgr. | 

Larzai Kasy Chorych m. Wilia 
przypomina p. p. pracodawcom, 
wników do Kasy Chorych, że w sobotę 20 b. m. czerwca upływa 
termin przyjmcwania zgłoszeń takowych bez doliczania kar 
za opóźnienie w zgłoszeniu. 

Po upływie powyższego terminu kary za niezgłoszenie pracow. 
ników będą wymierzane do 56-ciokrotnej sumy składek I z ca- 
łą surowością ściągane, a żadne reklamacje p. p. pracodawców z te- 
go tytułu uwzględn'ane nie będą (art. 16 Ustawy z dnia 19. V. 1920 r. 
o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby). 

(—) Mieczysław Engiel, przewodniczący Zarządu. 

popis publiczny w Konserwatorjin. 
W niedzielę dn. 21 b. m. odbędzie się w sali „Lutni* deroszny 
popis publiczny uczniów i uczennice Konserwatorjum Muzyczaego 
w Wilnie. Czynne będą klasy: fortepianu, skrzypiec, śpiewu solo- 
wego, instrumentów dętych, kameralna i orkiestralna). Początek o 
godz. 12 w poł. Bilety w kasie „Lutni* od g. 11—1 i od 3—9 w. 

         
   

  

Pp. Mecenasom, lnżynierom, Kupcóm i Przemysłowcom 
poleca się 

° : ° > 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska i: Tel. 82. 

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

Ceny bardzo przystępne. 

a i SE CO CZ (GE z A ; 

DESAEENS GS SDA Mas ti TAS ERRA SUS 0) 

Teatr Polski 

Dziš premjera 

'Aż trojaczki 
farsa Hennequinż. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

Kobieta-lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne | skórne. 
Przyjm. 12—5, Gl. Mickiewicza 24 m. 4. 

KTO 
chce wiedzieć 

o której godzinia pociągi 
odchodzą lub przychodzą do 
Wilna, jak również jakie są 
ceny biletów do główniej: 

szych stacyj 

niech kupi 

NAJNOWSZY 

ROZKŁAD JAZDY. 

Cena tylko 30 gr. 

  

FE TARTERERCKY 

r iai i a a i 

Teatr Letni 

Dziś 

Baron Kimmel 
operetka Kollo. 

Początek o g. 8 m. 15 w. | 

W sobotę 20 czerwca o godz. 4 pp. 

  

Popołudnie operowe. 

Popis uczniów klasy Śpiewu 

solowego prof. A. Ludwiga. 

  

W niedzielę o godz. 4 ej pp. 
Występ Wiktorji Kaweckiej 

w operetce A. Wilińskiego 

Potęga miłości. 
Ceny miejsc zwykłe. 

Nabyć można w księgarniach, 
w składach materjałów piśmien- 
nych, w kioskach i u sprzedaw: 

ców ulicznych, 

  

© mandaty członków Klubu Pracy. 

„Wyzwolenie* nie chce sądu honorowego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Członkowie Klubu Pracy jak to podawaliśmy przed kilkunastu dniami 

na tem miejscu, do których „Wyzwolenie* 

trywania tej sprawy przez sąd honorowy, zwrócili się do marsz. Rataja 

z prośbą o ukonstytuowanie sądu honorowego dla definitywnego załatwie- 

nia tej sprawy. 

  

Min. Skrzyński konferuje z posłami nie- 
mieckim i austrjackim. : 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Min. Spr. Zagr. Skrzyński odbył wczoraj dłuższą konferencją z posłem 
niemieckim p. Rauscherem w sprawie aktualnych zagadnień dotyczących 

rokowań handlowych polsko-niemieckich; oraz z posłem austrjackim p. Po- 

stem, 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskle- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

którzy dotąd nia zgłosili swych praco- 
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„w 29 par, konwencji. 

zwracało się w swoim czasie , 
o złożenie mandatów poselskich, a któryń „Wyzwolenie” odmówiło rozpa* ;, 

Cena ogloszeń: Za 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł, 

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 
obraduje nad niemieckim problemem 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu politycznego Rady Mini- 
strów pod przewodnictwem pramj. Grabskiego i przy udziale ministrów 
zasiadsjących również w Komitecie Ekonomicznym Rady Miaistrów. 

W charakterze rzeczoznawców wzięli udział: dr. Prądzyński przewodni- 
czący polskiej delegacji do rokowań z Niemcami, oraz członkowie delega 
cji Sokołowski i Królikowski, którzy złożyli obszerne referaty o przebiegu 

: rokowań. 
Po wyczerpującej dyskusji zważywszy doniosłość zarządzeń niemiec: 

į kich w związku z wygaśnięciem termiau, waznych postanowień art. 228 o 
: ,konwencji genewskiej, w:szczególności zakazu wpuszczania naszego węgla 

(—) L. Sokołowski, p. o. dyrektora. ° й do Rzeszy Niemieckiej, 
Postanowiono celem zadośćuczynienia trosce o nasz bilans handlowy 

zagrożony wskutek tego poważnym uszczerbkiem wydać w formie rozpo- 
rządzenia Rady Ministr., zakaz wwozu niektórych towarów niemieckich do 
Polski a to w takiej ilości, jakiej będzie wymagał ubytek naszego eksportu. 

A 

Przyjazd pelndinocnika polskiego w ber- 
lińskich rokowaniach handlowych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
4 

Wczoraj przyjechał do Warszawy pełnomocnik rządu polskiego do 
rokowań polsko-niemieckich dr. Prądzyński w związku z prowadzonym i 
przez niego rokowaniami hendlowymi polsko-niemieckimi w Berlinie, 

ż s 

P. Smólski przestał urzędować. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o g. 2-ej po poł. wice-minister spr. wewn. p. Smólski złożył 
urzędowanie poźegnawszy się z podwładnymi sobie urzędnikami. 

  

Czeski minister rolnictwa p. Hodza w 
Poisce. 

(Telefonem od własnego korespondenta Z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 4 m. 30 po poł. przyjechał do Warszawy czeski mi- 
nister rolnictwa p. Hodza w towarzystwie kilku wyższych urzędników mini 
sterstwa. Na dworcu oczekiwali ministra Hodzę: min. Janicki, dyr. Departa- 
mentu Polit, Min. $. Zagr. dr. Bader oraz szereg posłów, senatorów i wyż 
szych urzędników ministerjalnych. 

O g. 8'ej wieczorem min. Janicki wydsł w resursie kupieckiej obiad 
ra cześć gościa. 

W obiedzie tym wzięli udział, m. in., p. premjer Grabski, marszałek 
Rataj i poseł czesko-słowacki p. Flieder. 

Dziś min. Hodza wyjeżdża do majątku min. Janickiego oraz zwiedzi 
stację doświadczalną i szkołę w Sobieszynie. 

W sobotę min. Hodza będzie konferował z przedstawicielami organi* 
zacyj rolniczych, zaś w niedzielę weźmie udzisł w otwarciu międzynarodo= 
wego kongresu rolniczego w Warszawie. 
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Zakończenie obrad konierencji dla 
handiu bronią i amunicją. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Genewy donoszą iż w dniu wczorajszym zakończyły sią obrady 
- miądzynarodowej konferencji dla hendlu bronią I amunicją. 

Uchwaloną konwencję podpisano z zastrzeżeniem sformułowanem 
* 

Polska, Estonja, Łotwa, Rumunja i Finlandja podpisały konwencję z 
tym zastrzeżeniem z powodu nieobstności Rosji na konferencji. 

Deklaracja Polski złożona przez gen. Sosnkowskiego, jest krótkiein 
streszczeniem polityki polskiej na konferencji. Przyjęta została oklaskami 

,A przy pożegnaniu liczni delegaci żegnali się serdecznie z gen. Sośńkow* 
skim 

    
    

Ostatnia próba włoskiej opozycji. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ż Rzymu donoszą, iż opozycja włoska zdecydowała się podjąć w dniu 
i wcorajszym pracę w parlamencie, 

Ma to być ostatnia próba współpracy z Mussolinim. Gdyby większość 
„parlamentarna nie pozwoliła na pewne koncesje polityczne, posłowie opo 
„zycji złożą swoje mandaty i z Głolittim na czele opuszczą salę posiedzeń. 
i 4 3 

    

Amundsen się znalazł! | 
NOWY-JORK, 18.VI (Pat.). Amundsen powrócił na Szpicberg. 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) .za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń ne l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

' 

„ D pańśtir bafychich. 
Łotwa. 

Kiedy Łotwa wypłaci swój dług. 

RYGA. 18.VI. (Tel. włas.). Pertrak= 
tacje posła Łotewskiego z rządem 
angielskim w sprawie uregulowania 
długu Łotwy mają pomyślny przebieg, 
i jest nadzieja na zmniejszenie ogól- 
nej sumy długu. Łotwa zapropono- 
wała wypłatę swego długu w ciągu 
62 lat, doliczając 3—3,5 proc. rocz- 
nie. Ostateczne porozumienie w tej 
sprawie nastąpi w jesieni r. b. 

Odpowiedź Łotwy na zażalenie 
b. obszarników bałtyckich. 

RYGA. 18.VI, (Tel. włas.). Łotew- 
ski poseł w Paryżu dr. Walter, który 
jest jednocześnie przedstawicielem 
Łotwy w Lidze Narodów nadesłał do 
swego min-wa spraw zagranicznych 
referat i tekst zażalenia byłych ob- 
szarników bałtyckich. 

Rząd wyznaczył specjalną komis- 
ję złożoną z prawników, która ma o- 
pracować odpowiedź Łotwy do Ligi 
Narodów w przepisowym terminie 
t. j. po dwuch miesięcach. 

Estonia. 
Odpowiedź Estonji na zapro* 

szenie Łotewskie. 
TALLIN. 18,VI. (Tel. włas.). Wed- 

ług oficjalnych wiadomości min. spr. 
zagranicznych Estonji otrzymał ofic* 
jalnie zaproszenie na mającą się od- 
być w Rydze konferencję 3-ch Bał: 
tyckich państw. 

Na porządku dziennym konferen- 
cji są następujące sprawy: 

1) Współpraca Estonji, Łotwy i 
Litwy; 

2) Kwestja jednolitej polityki za: 
granicznej powyższych państw; 

3) Umowa arbitrażowa pomiędzy 
Estonją, Łotwą i Litwą; 

4) Uzgodnienie polityki gospodar- 
czej; 

_ 5) Zawarcie umów  ekonomicz: 
nych; 

6) Sprawy komunikacyjne i tran- 
zytowe w szczególności. 

Posłowi łotewskiemu doręczono 
odpowiedź na zaproszenie. Zdaniem 
estońskiego min. spr. zagranicznych 
p. Pusta, sprawy wyznaczone na ро- 
rządku dzienaym konferencji wyma: 
gają poważniejszego opracowania, wo* 
bec czego proponuje zwołanie kon- 
ferencji ekspertów powyższych państw, 
a ministrowie mieliby tylko sankcjo' 
nować na konferencji postanowienia 
ekspertów. 

Estonja nie petraktowała 
z SSSR. 

TALLIN. 18.Vi. (Tel. włas.). Wo: 
bec ukazania się depeszy „Reutera” 
jakoby Sowiety zaproponowały Esto- 
nji zawarcie umowy o zachowanie 
neutralności na wypadek zbrojnego 
wystąpienia, trzeciego państwa prze* 
ciw Rosji Sowieckiej z wiarogodnych 

propozycji nie otrzymała i żadnych 
petraktacji nie prowadziła. 

Zakończenie Sesji Parlamentu. 
TALLIN. 18.VI. (Tel. włas.). Kon- 

went senjorów postanowił przerwać 
sesją parlamentu 20 b. m. 

Soots zastępcą min. spr. 
wewnętrznych. 

TALLIN. 18.VI. (Tel, włas.). Z po- 
wodu przedłużonej choroby Ejnbun- 
da, został wyznaczony pełniący obo=* 
wiązki min. spr. wewnętrznych min. 
wojny Soots, 

Kto ma być Dyrektorem Paf- 
stwowego Banku. 

TALLIN, 18.VI. (Tel. włas.)» Wy: 
sunięto dwie kandydatury na stanc* 
wisko dyrektora Państwowego Ban- 
ku; min, komunikacji Wirma i człon* 
ka parlamentu Kornela,   źródeł komunikują, że Estonja takiej |
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i Senatu. | 
(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawg). 

Budżet Min. Sprawiedi. oraz 
Gen. Dyrekcji Poczt i Tele- 

grafów. 

Na wczorajszem posiedzeniu Se- 
natu rozpatrywano w dalszym ciągu 
budżet Min. Sprawiedliwości. 

Przemawiał również i min. Życb- 
liński, który b. obszernie omawiał 
stan więziennictwą w Polsce. 

Następnie przystąpiono do oma- 
wiania budżetu Generalnej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów. 

Szereg mówców domagał się m. 
inn. ułatwień telefonicznych dla 
prowincji. Dalszy ciąg dyskusji dziś. 

O kwaterunek wojska. 

Połączone komisje sejmowe woj- 
skowa i prawnicza przyjęły wczoraj 
poprawki Senstu do ustawy o za* 
kwzterowaniu wojska. 

Przyjęto poprawkę wprowadzającą 
4 proc. podatek faktycznie placone- 
go komornego, na rzecz budowy 

  

  

Wiadomośc 
я Šląski korespondent 

R: „Berliner Tageblatt“ ob- 
zu węgla naj- licza, że na skutek 
więcei stracą wstrzymania wwozu wę" 

Miemcy.  Gją polskiego do Nie- 
miec, utracić może pracę na Gór- 
nym Sląsku około 20 tys. osób, w 
znacznej części Niemców. 

Korespondant organu demokra- 
tycznego dodaje, że byłoby niewłaści- 
wem cieszyć się w Niemczech z 
kryzysu ekonomicznego i bezrobocia 
na polskim Sląsku, gdyż dotyczy to 
przedewszystkiem niezrzeszonych 
urzędników, robotników i kupców 
niemieckich. 

Ponieważ korespondent sądzi, że 

  

największe szkody zamknięcie granicy | 
wyrządziłoby głównie ' niemieckiej 

wielkim przedsiębiorstwom niemiec- 
kim na Górnym Sląsku. (Pat). 

Obecny poseł litew- 
P. Gałwa- ski w Londynie Gal- 
auka sto: wanowski udzielił przed- 

skich. SKRKRIS! "Wwywiidiic"8- 
stosunkach angielsko- 

litewskich. 
Litwa — mówił p. Galwanowski 

cieszy się w kołach rządowych w An- 
R iw narodzie wielką sympa- 
tją. 

Również stosunki polityczne są 
przyjazne. Jako dowód sympatji słu- 
ży gwarancja, udzielona przez rząd 
angielski Litwie w związku z pożycz- 
ką na budowę kolei. 

Sprawa realizacji tej pożyczki jest 
już uregulowana i ostatnie słowo ma 
teraz rząd litewski i Sejm, który mu- 
si ratyfikowsć układ o pożyczce. 

1. tyki szkiców poliyczno 
gpołecznylh. 

1. Współczerae państwa Litewskie, 
Zamiast wstępu. 

  

W ogólnie znanym roczniku aR- 
gielskim „The Statesman's Year-Bo- 
ok" na rok 1924 na stronicy 1088 
znajdujemy: 

„Stolicą państwa _— litewskiego 
(współczesnego) jest miasto Wilno. 
Do innych miast większych rozmia* 
rów w tym Państwie należy zaliczyć 
Kowno (czasowe miejsce pobytu rzą- 
du litewskiego), Grodno, Kłajpeda, 
Suwałki i Szawle*, 

Rocznik „The Statesman's Year- 
Book”, jak zaznaczono na karcie ty- 
tułowej, publikuje się na podstawie 
ofiejalnych danych. 

„. W tym że roczniku znajdujemy 
również, że terytorjum państwa li- 
tewskiego składa się z całej byłej 
gubernji Kowieńskiej, całej Wileńskiej 
(1087 str.), za wyjątkiem powiatów 
Dziśnieńskiego i Wilejskiego, części 
Grodzieńskiej (z miastem Grodno) i 
prawie całej Suwalskiej (z miastem 
Suwałki) i z części Kurlandji, między 
starą granicą niemiecką i rzeką Świę- 
tą. Dotego trzeba dodać okręg Kłaj- 
pedzki. Terytorjum 154,491 kwadra- 
towych kilometrów, zaludnienie — 
4.800.800 iudzi. 

W tymże roczniku są wskazane 
źródła, na podstawie których został 
opracowany dział, tyczący się pań- 
stwa litewskiego. Cytowane tam pra- 
ce należą wyłącznie do Litwinów. 
Polskiej pracy nie znajdujemy żadnej. 

* Wszystkie prace są wydane w języku 
angielskim, za wyjątkiem pracy pro” 
fesora Skalysitisa w języku niemiec- 
kim, która rozpatruje stan ekono- 

mieszkań dla oficerów i podoficerów 
oraz znoszącą wszelkie rekwizycje na ) 
stały kwaterunek dopuszczającą je: | 
dynie kwaterunek przejściowy 
ściśle określony czas. 

Ustawa o cudzoziemcach. 
Połączone komisje sejmowe spraw 

o cudzoziemcach. Referent poseł 

ło Żyd.) i Jeremicz (Klub białoruski), 
który ponadto o odroczenie dalszej   Wniosek ten upadł 

Wyzwolenia i 
obywatelstwa. 
przeciwko głosom 

dyskusji do czasu załatwienia sprawy ; 

Miniclor Razkiewiz W p. 
МЕ. 

Minister spraw  wewnetrzynych 

p. Władysław Raczkiewicz przed o- 

na puszczeniem Wilna udał się dnia 

17 czerwca r. b. na jednodniową 

inspekcję powiatu Wilejskiego. 

Podczas swej podróży inspekcyj- 

nej p. Minister odwiedził miasteczko 

zagranicznych i administracyjna obra- | Kurzeniec, uległe przed trzema ty- 

dowały dziś nad projektem ustawy , godniami wielkiemu pożarowi, gdzie 

na miejscu zbadał stan zniszczenia, 

Zwierzyński (ŻLN) zgłosił cały szereg | odbył konferencję z Komitetem Po- 

poprawek, zmierzających do złago:' mocy Pogorzelcom, 

dzenia niektórych postanowień usta- u ludności 

wy. Dalej idące poprawki zgłosili po- ' pożaru i wreszcie 

słowie Prager (P.P.S.), Schipper (Ko- ' zycji 

informował się 
miejscowej o przebiegu 

złożył do dyspo: 

Komitetu na ręce Starosty 

5 tys. złotych jako pomoc doraźną 

rządu dla najbiedniejszych pogorzel: 

j ców. 
i W Wilejce powiatowej w obecno- 

ści p. Ministra odbyło się uroczyste 

| mniejszości. Na tem dalszą dyskusję ' poświęcenie gmachu szkoły policyj- 

„nad art. 25 odroczono. Jutro odbę- "nej dla posterunkowych. Aktu po- 

dzie się głosowanie nad zgłoszonemi 
| poprawkami. 

i polityczne. 
Z paryża donoszą: 

a W łonie partji socjali- 
lewicy.  Stycznej, żywo oma* 

wiana jest obecnie 
sprawa, czy należy popierać Gabinet 
pomimo projektów finansowych Cail- 
laux. 

Główni przedstawiciele partji Blum, 
Renaudal i Auriol wywarli nacisk na 
partję socjalistyczną w kierunku 
kontynuowania poiityki kartelu le- 
wicy. 

„Jadnakże liczni deputowani so- 
cjalistyczni wręcz oświadczyli, że 
pragną zaniechać popierania Gabinetu. 

Narady, które rozpoczęły się 
wczoraj rano, kontynuowane były 
ubiegłej nocy, nie doprowadzając do 
rezultatu. 

Podjęte one zostaną dziś w nocy. 

Ze swej strony partja radykalna 
wypowiedziała się za trwaniem kartelu. 

Jednakże trudności, jakie na" 
stręcza tska polityka, są bardzo po- 
ważne. (Pat). 

Potrzebni 
agenci 

"do sprzedaży książek 
na procentach. 

Wymagana nie wielka kaucja w go- 
tówce. Redakcja księgi „Wilno*, Gar- 
kaos Nr. 1, m. 23. w godzinach 

od 10 do 12. 

  
    

miczny w ujęciu byłych gubernji ro 
syjskich, a nie koncepcji politycznej 
w myśl współczesnej ideologii Litew 
skiej. 

W uzupełnieniu wyżej przytoczo- 
nej wzmianki musimy dodać kilka 
słów. Jeden z wysokich dygnitarzy 
Państwa Polskiego chciał w roku bie: 
żącym nadać telegram z Włoch do 
Wilna, adresując: „Polska, Wilno“. 
Urzędnik pocztowy sprawdził adres 
w urzędowej książce adresów i rzekł: 
„wybacz Pan, Wilno leży w państwie 
litewskiem*. 

Tyle co do informowania przez 
nasz rząd państw Europy. 

O Wilno i terytorjum Wileńskie 
ma. się nie tylko Polacy i Lit- 
wini. 

W 1919 roku minister do spraw | 
białoruskich przy rządzie litewskim 
w Kownie na posiedzeniu zebranem 
wyłącznie z zaliczających siebie do 
Białorusinów, ogłosił rezolucje, przy- 
jętą przez ogólne zebranie i proto- 
kularnie podpisaną: „Wilno nie może 
i nie należy ani do Polaków, ani do 
Litwinów, lecz tylko do Białorusi: 
nów”. 

wczesny rząd litewski nie rea- 
|gując wcale przeszedł do porządku 
dziennego nad wytworzoną sytuacją. 
W 1911 reku znany publicysta ży- 
dowski Efron opublikował w jednym 
z miesięczników rosyjskich dwa arty- 
kuły: „Ze wspomnień rodzinnych o 
Wilnie”. 
W artykułach tych przytacza, że ide- 

ologją żydów już w wieku osiemna- 
stym była myśl że Wilno powinno 
być na wzór Jerozolimy północno: 
wschodnią stalicą państwa i narodu 
żydowskiego. 

Znamiennem jest że w tym arty- 
kule Efron ówczesnych żydów wileń- 
skich podkreślał wrogi stosunek do 
Napoleona i pełen przyjaźni do Alek- 
sandra |-go. 

Zjawia się mimowoli pytanie czem 

  

  

święcenia dokonał ksiądz dziekan 

miejscowy, poczem komendant po- 

wiatowy policji komisarz Kasprzycki 

zwrócił się do p. Ministra z prośbą 

o roztoczenie opieki nad nowopo- 

wstałą placówką służby bezpieczeń 

stwa oraz złożył podziękowanie w 

imieniu podkomendnych p. Ministrą- 

wi za dotychczasową pomoc, która 

pozwoliła zrealizować zamierzony 

lan. 
Pan Minister wygłosił okoliczno- 

ściowe przemówienie, podnosząc od- 

bezpieczeństwa w Państwie 

przycbiecai w dalszym ciągu swą 

szczególną opiekę nad poczynania- 

mi, zmierzającemi do wyszkolenia 

fachowego oraz podniesienia kultu- 

ralnego i moralnego funkcjonarjuszów 

policji. 
W dalszym ciągu podróży inspek- 

cyjnej pan Minister udał się do m. 

Kraśnego, gdzie dokonał lustracji 

baonu K. O. P. Przybywającego p. 

Ministra powitała licznie zgromadzo- 

na ludność miejscowa, poczem pan 

Minister w towarzystwie dowódcy 

brygady K. O. P. pułkownika Rum- 

szy i osób towarzyszących przyjął 

raport od dowódców kompanii i 

szwadronu. Po zwiedzeniu koszar ba- 

był obecny na uroczystem poświę- 

ceniu większej fabryki tskturowni p. 

M. Bohdanowicza, będącej dobrem 

przykładem odradzającsgo się prze- 

mysłu na ziemi Wileńskiej. Po za- 

bryki i po dokonanem przez miej- 

scowego księdza proboszcza akcie 

poświęcenia, pan Minister przemówił 

do zebranych tłumnie robotników, 

zaznaczając doniosłość placówki prze- 

mysłowej w życiu miejscowej ludności 

i kraju oraz nawołując do usilnego 

1. Terytorjum, zaludnienie i bo- 

gactwa naturalne państwa Li- 
tewskiego. 

Terytorjum współczesnego pań: 

stwa litewskiego obejmuje byłe gu- 

bernje rosyjskie Kowieńską za wy: 

jatkiem: części powiatu Jeziorskiego 

uprzednio Nowo-Aleksandrowskiego 

(według podziału przedwojennego ro- 

syjskiej administracji), Wileńską; za 

wyjątkiem niewielkiej części Świę- 

ciańskiego i Wileńskiego powiatów i 

większej części Trockiego i Suwal- 

ską gubernję w składzie byłych po: 

wiatów Władysławowskiego, Wyłko- 

wyskiego, Marjampolskiago, Kalwa- 

ryjskiego i Sejneńskiego — uprzed- 

nio części Kongresówki, Niezalażnie 
od tego okręg klajpedzki, 

Według obliczeń na podstawie da* 
nych polskich obszar Litwy bez wód 

terytorjalnych obejmuje _ przestrzeń 

55.883 kw. kilometrów. Ż tej liczby 
przypada na okręg kłajpedzki 2.450 

kwadr. kilometrów. Profesor Zeering 

podaje nieco inną cyfrę obszaru mia- 

nowicie: 50.000 kw. kil. 

Państwo Litewskie graniczy na 

północy z Łotwą na przestrzeni 

440 kilometrów. Z Polską od wscho- 
du i Południa około 450 kilometrów 
i z Niemcami około 220 kilometrów. 

Długość morskiego pobrzeża nad 

Bałtykiem wynosi około 100 kilom. 

W ogólnem ujęciu powierzchnia 

państwa litewskiego jest raczej ró- 

wną niż górzystą. Na powierzchni 

tej napotykamy tylko niewielkie pa- 
górki i wzgórza. Średni poziom do* 

rzecza Niemna nie przewyższa 144 
metrów nad peziomem morza. 

Najwyższe wzniesienie nie prze- 

nosi 260 metrów (w powiecie Kosze- 

darskim), a słynna góra Biruty ma 

zaledwie 60 metrów wysokości nad 

powierzchnią morza. 
Na terytorjum tem zamieszkuje 

około 2.200.000 ludności. 

  
  że jest Wilno? Ciekawe wyniki daję zestawienie 

powiedzialność i zaszczytność służby 
oraz | 

znajomieniu się z urządzeniem fa- | wysłuchaniu opinii 

; popierania tak doniosłej na szeroką 

skalę zakrojonej placówki przemysłu. 

Następnie pan Minister był obecny 

na przyjęciu, urządzonem na jego 

cześć przez społeczeństwo miejscowe 

z panem Bohdanowiczem na czele. 
Podczas przyjęcia  wygłoszono 

szereg toastów życząc ustępujące 

mu Delegatowi Rządu a obecnemu 

ministrowi spraw wewnętrznych dal- 

szej pomyślnej i owocnej pracy dla 
| dobra Państwa oraz podnosząc do: 
tychczasowego jego zasługi w dzie- 

fdzinie administracji państwowej na 
Ziemiach Wschodnich. W odpowie- 
'dzi pan Minister dał wyraz swemu 
głębokiemu przywiązaniu do Ziemi 
Wileńskiej zapewniając że i po ob 
jęciu stanowiska Ministra spraw we: 
;wnętrznych potrzeby  kdlturalne i 
ekonomiczne tych ziem nie przesta- 
ną być przedmiotem jego stałej 
troski. 

; Serdecznie żegnany przez zebra- 
nych udał się pan Minister w drogę 
powrotną przez powiat Oszmiański 

do Wilna. (x) 

Przekazanie urzędowania 
| w Delegaturze Rządu. 

| B. Delegat Rządu Minister Racz- 
, kiewicz przekazuje w dniu 19 czerw- 
„ca urzędowanie zastępcy Delegata 
iRządu p. Olgierdowi Malinowskiemu 
lodjeżdża tegoż dnia o godzinie 22-ej 
;m. 40 do Warszawy dla objęcia sta- 
„nowiska Ministra spraw wewnętrz= 
nych (x). 
  

    

Umowy zbiorowe dla 
robotników rolnych. 

Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza 
w składzie: przewodniczącego, Radcy 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz- 
nej p. Jana Gnoinskiego, jako przed- 
stawiciela tegoż Ministerstwa, sędzie- 
go Sądu Apelacyjnego w Wilnie 
p. Władysława Dmochowskiego, jako 
przedstawiciela Sprawiedliwości i Na- 
czelaika wydziału rolnictwa i wete« 
rynarji urzędu Dalegata Rządu w Wil- 
nie p. Wacława Szaniawskiego, jako 
przedstawiciela Ministerstwa Rolnict- 
wa i Dóbr Państwowych, powołana 
zarządzeniem p. Ministra Pracy i 
Opięki Społecznej z dnia 30 maja 

  
taljonu i zlustrowaniu granicznej 1925 roku oraz na podstawie ustawy 
muany Lopinaaakełmwa m. Minister z dnia 18 lipca 1924 roku w przed- 
udał się w dalszym ciągu swej ро- MIOCIE _ugrawaleń Ministra Dracy i 
dróży do miejscowości Rajówki, gdzie "Opieki Śprłecznej do powoływania 

Nadzwyczajnych Komisji Rozjemczych 
dla załatwienia zatargów pomiędzy 
pracownikami a pracodawcami rol- 
nym, na posiedzeniu oedbytem w 
dniu 13 czerwca 1925 r. w Wilnie po 

przedstawicieli 
stron orzekła: 

|) Warunki pracy i 
narjuszy (fornali), rzemieślników i 

| stołowników na terenie powiatów 
Słonimskiego, Lidzkiego i Nowo- 
gródzkiego, województwa Nowo- 
gródzkiego ustala się w brzmieniu 

płacy ordy- 

4uprzedniej statystyki rosyjskiej i o- 
becnej litewskiej dla obszarów nale- 
żących uprzednio do państwa rosyj: 
skiego pod względem przynależaości 
narodowej. 
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Na każde 1000 mężczyzn wypzda 

1091 kobiet. Ludność jest przeważ- 
nie rolnicza. 87 procent. zamiesz- 
kuje miasta i miasteczka a 13 proc. 
wsie, poszczególne osady i zaścianki. 

Państwo litewskie za wyjątkiem 
kłajpedzkiego okręgu podzielone jest 
na 20 powiatów, Okręg  kłajpedzki 
dzieli się na 3 powiaty == razem 
dwadzieścia trzy. Na jeden kilometr 
kwadratowy przypada mieszkańców 39. 

Bogactwa naturalae państwa li: 
tewskiego są znikome, gdyż niema 
ani węgla, ani soli i nafty, ani żad- 
nych rud,   

„odnośnych umów zbiorowych dla 
tychże kategoryj, zawartych w dniach 
26 stycznia 1 5 marca 1925 roku po: 
między przedstawicielami Rady Wo* 
jewódzkiej Związków Ziemian ziemi 
Wileńskiej z jednej strony, a przed- 
stawicielami Związku Zawodowego 
Robctników Rolnych Rzeczypospolitej 
Polskiej — z drugiej strony, z na- 
stępującemi zmianami i uzupełnia: 
niami: 

do art. 18. W powiatach Slonim 
skim, Lidzkim i Nowogródzkim obo- 
wiązuje pensja i ordynarja, przewi- 
dziana pod p. |. art. 18 umowy dla 
ordynarjuszy na obszarze Ziemi Wi- 
leńskiej, według której pensja—rów* 
nowzžnik 3 kwintałów (centn. metr— 
18 pudów 12 funtów) żyta i ordyna- 
rja 12 kwintalów (centn. metr — 73 
pudy 8 funtów). 

Art. 39 skreśla się. 

Il. Warunki wynagrodzenia stałych 
robotników dniówkowych ustala się 
zgodnie z warunkami obowiązującemi 
w powiatach Białostockim, Grodzień- 
skim, Białowieskim i t. d. na mocy 
orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji 
Rozjemczej, ustalającem warunki pra- 
cy i płacy robotników rolnych na rok 
1925—1926 w wojewodztwach Biało- 
stockiem, Kieleckiem, Krakowskiem, 
Łuckiem, Lubelskiem, Pomorskiem, 
Poznańskiem i Warszawskiem z tem, 
że przewidziane w powyższem огхе- 
czeniu naturalja mogą być za obo- 
pólną zgodą przeliczane na gotówkę. 

JIL. Warunki wymienione - obowią- 
zują do dnia 1 lipca 1925 r. (x). 

1 posiedzenia Rady-Miejskij 
Na wczorajszem posiedzeniu Ra- 

dy Miejskiej między innemi radni pp. 
Żasztowt i Godwod postawili nagły 
wniosek w sprawie szybszego uru= 
chomienia robót miejskich, jak przes . 
prowadzenie brukowania ulic oraz 
naprawy ulic w celu zatrudnienia 
większej ilości bezrobotnych m. Wil- 
na. W toku dyskusji konstatując, że 
magistrat ma uchwalone przez Radę= 
Miejską  1.500.000 zł. na te roboty, 
wyżej wymienieni radni żądali: : 

1) przyśpieszenia uruchomienia 
robót i żeby robotnicy na powyższe 
roboty byli przyjmowani tylko Państe 
wowego (lrządu Pośrednictwa Рга= 
cy; 2) żeby był ściśla przestrzegany 
6 godzinny dzień pracy; 3) więźni 

„usunąć od robót; 4) uruchomić bez- 
| płstną kuchnię dla bezrobotnych oraz 
zwolnić bezrobotnych od podatku. 
Wniosek powyższy zasadniczo prze- 
szedł i został przesłany do Komisji 
Technicznej i Finansowej dla szcze- 
gółowego rozpstrzenia. Szczegółowe 
posiedzenie Rady Miejskiej podamy 
w jutrzejszym numerze. (i) > 

  

  

  

lądajcie wszędnie „ilunjera Wileńskiego” 
| nc 

Literatura litewska podkreśla, iż 
państwo litewskie posiada w znacz- 
nej ilości wapno, gliny szlachetnych 
odmian oraz torf, Opierając się na 
danych historycznych niektórzy ba- 
dacze litewscy twierdzą stanowczo, 
że Litwa ma również i rudy żelazne, 
gdyż w czasach walk Litwy historycze 
nej wyrabiano broń z żelaza doby* 
wanego na miejscu. Szereg nazw 
geograficznych jak naprzykład Kazłu 
Ruda, Visakio Ruda itp. ma  stwier- 
dzać wymieniony pogląd. Pokłady 
torfu inżynier Taujenis oblicza w 
ilości 1.800.000 hakterów, zawierają- 
cych około 2 miljardów sześciennych 
metrów mokrego torfu co odpowiada 
200 miljonom tonn suchego torfu 
lub też około 100 miljonów tonn 

| węgla kamiennego. Dotychczas zba- 
dano tylko. 44 tysięcy hektarów. 
Liczbę podaną przez inżyniera Tau- 
jenisa należy uważać na nieścisłą, 
gdyż była kowieńska gubernja ma 
torfowisk około 320 tysięcy hek- 
tarów, a w pozostałych częściach 
znajduje się torfowisk nie więcej niż 
180 tysięcy, razem 500 tysięcy hek- 
tarów. . 

Mowa tu o obacnem terytorjum 
państwa litewskiego. Przy dzisiej- 
szym stanie przemysłu i tech niki(bez 
elektryfikacji) na terenach państwa 
litewskiego złoża torfowe mogą mieć 
tylko lokalne znaczenie. 

Oprócz tego współczesne państwo 
litewskie posiada dość dużo zdrojo- 
wisk jak naprzykład w _ Birsztanach, 
Darduniszkach, Poswolu, w Birżach i 
innych miejscowościach, Sprawa žrė- 
del mineralnych nie została dotych- 
czas należycie zbadana. Przypusz- 
czač nalaży, iż przy umiejętnej go” 
spodarce zdrojowiska na terenach 
państwa litewskiego mogą rozliczać 
na dość znaczny rozwój i rozkwita 

(d. <. n.) 

Stefan Kader,  
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Wystawy szkolne. 
W lasztorze Benedyktynek 

szkoły nr 37, szkoły nr 22 
„Świt”, szkoły im. Piłsudskiego, 
szkoły nr 39, szkoły im. L. Sie- 

rakowskiego. 

E>oka wystaw szkolnych. Dobry 
to zwyczaj i należy gorąco zachęcać 
publiczność, by szła oglądać rezulta- 

ty rocznej pracy, ciężkiego trudu 

uczniów i pedagogów. Narzekamy 

na podatki, na ciężary, na biuickra- 
tyzm, na różne zła i błędy, słusznie, 

jest ich.. że na wołowej skórze nie 

spisać! Ale tembardziej idźmy tam, 

gdzie zaczerpnąć możemy ochoty do 

pracy, gdzie widzimy że wysiłki spo- 

łeczeństwa nie idą na marne. 

Zaglądamy na skromną wystawę   w klasztorze Benedyktynek: dobre 

rysunki (grupy) tablice meteorolo- 

giczne, odżnaczają się w tem Alexand- 

rowiczówna i Sokołowska, w rysun- 

kach: Kuncewiczówna, wcale ładna 

ilustracja panowania Jagiellonów. Ro* į 

boty, bluzki, wyszywania i bielizna 

też bardzo dobre, (Poszewicka, Jakoń- 

czówna), mniej ładne  wyklejanki, 

brak gustu. Żeszyty porządne, mało 
rysunków. j 

Szkoła 22. Pokazała ciekawe zbio» ; 

rowe prace np. mapy, ślicznie się: 

też w nich przedstawia wychowanie . 

fizyczne,  przyrodoznawstwo może, 

się poszczycić okazami owadów i 
zbiorami bardzo Łogatemi (zielniki, 

żuki), Zwraca uwagę model mieszka- 

nia nawodnego, zręcznie zrobionego; 

oprawa książek i wycinanki, również 

zasługują na wyróżnienie. Brak szko- 

le warsztatów | narzędzi do prac w 

drzewie. 
W szkole nr 39 uderza wielka 

ilość tablic syntetycznych, przyrodni- 

czych, jako pomoce naukowe dla 

szkoły, oraz historyczne. Nie są one 

artystyczne, gdyż kopjowane i jest 

tego za dużo. Ładne są wyroby z 
tektury I roboty dziewcząt z VI od- 
działu, gdzie i krój uwzględniony, 
W dziale rysunkowym zdolność wy- 

kazują Kozłowski (jarmark pełen ru- 

chu), i Krepajtis, ładne nożyki drew- 

niane i zielniki. Oddział IV wyka- 
zuje w zeszytach dobre rysunki z 

przyrody, a I-szy oddział prezentuje 
piękne tablice ortograficzne. 

Zaglądamy do szkoły im. Siera- 

kowskiego, odrazu zwracają uwagę 

śliczne witraże (z papieru) w oknach 

motywy stylizowanych kwiatów i owo" 
ców, mile ożywiają selę, robota to 

IV oddziału. 
Naturalnie, tak tu, jak i w innych 

szkołach możemy tylko pobieżnie о- 

bajrzeć prace uczniów i zanotować 

jeno to co się w oczy rzuca. Rysun- 

ki ładne zrobili Kisiel i Zajączkowski, 

Wołyniec i Michalewicz mają poczu- 
cie kolorystyczne w swych obrazkach, 

dobre są ramki i stylizowane kwiaty 

w ornamentyce. Przyroda jak wszę- 
dzie świetnie postawiona, zasługa to 
„Ogródka”i Stacji doświadczalnej kie: 

rowanej przez p. Dmochowskiego, 

gdzie dzieci wszystko mogą oglądać 

I z natury rysować. Zeszyty: Pierwie- 

nisa, Snawdolskiego, iŁsbucia, Pod- 

lipskiego, to śliczne podręczniki Bo- 

taniki i zoologji ozdobione kolorowe- 

mi obrazkami, niektóre obrazki wy: 
bitne zdolności artystyczne znamie- 

nują, 
ddział Vi-sty dał zbiorową pra- 

cę: warsztaty tkackie, na których moż- 

na utkać płótno. Mapy geograficzne, 
aeroplen, młynek, okręt, „taksiuk”, 

wszystko bardzo zgrabne. W wykre* 

sach geometrji odznacza się Jurgiela- 

niec, Prański z nauki o Polsce dał 

mapy statystyczne i klimatyczne, Ła- 

puć rysynki z fizyki wzorowej dokład 
ności, ldźmy dalej w tej ciekawej, 

zbyt przelotnej niestety z braku cza- 
su (1 miejsca w gazecie), wędrówce. 
Oto szkoła Świt jedna z najstarszych, 

najmilsza sercu Wilnian, bo zespół 
nauczycielski niezmieniony od lai 
wielu, zrósł się z wychowańcami i na 

prawdę wychowywać może te młode 
dusze i zdolności, które zna dobrze, 

Tego roku, po raz już drugi wypusz- 
cza Świt swój komplet kończących 
uczniów. Przeważnie idą do szkół 

technicznych, a z 6-ciu dziewczynek 

prawie wszystkie do seminarjów. Pro 
mocje dostaną wszyscy 29-ciu, 

Najbardziej zwracają uwagę ry- 
sunki: wiele dzieci wykazuje wybitne 
zdolności, np. ilustracje do Hist. Pol- 

skiej GQ. Kozłowskiego, rysunki Ur- 

niażówny, Rodziewiczówny, Dimusin- 

ka, Symonowicza, Rzewuskiego ak- 

warele (plan domu), Sieńkiewicza (drze- 

wo), w dziale perspektywy bardzo 
ładne rzeczy dali: Rondomański, Hoł- 
łorzubiec, Rysak. Oddział VI porobił 
mapy plastyczne każdej części świa- 
ta, mogące służyć jako pomoce na 
ukowe. Drewniane rzeczy: nożyki, 
ramki, pudałka odznaczają się dokład- 
nością i gustownemi pomysłami; ma- 
py rysowane też pilnie wykonane; 
zbiorową pracą jest dom, z całem 
urządzeniem wewnętrznem, tak do- 
kładnem, że przez komin idzie dym 

! 

|na zdobnictwo, prace ręczne i rysun- 

! drobiazgi, które pójdą do izb nie zawsze 

(szycie bluzek i wyszywanie) też nie 
pozostawiają nic do życzenia, a świet- 
nym pomysłem, który powinien być 
zaakceptowany przez wszystkie szko- 
ły, to nauka o Wilnie i jego okoli- 
cach, ilustrowane obrazkami koloro: 
wemi z własnego natcbnienia ucz: 
niów. Również ilustrowaną jest przy: 
roda, a zielniki, orsz okazy w Zėszy- 
tach, dokładnie i czysto zrobione. 
Niezłe oprawy książek i ładne klejo- 
ne pudełka, praktyczne skarbonki 
etc. 

Wogóle ogrom pracy, trochę cha- 
otycznie ułożone, tak że najlepszych 
rzeczy trzeba wyszukiwać, ale to mo 
że daje jeszcza więcej pojęcia o iloś- 
ci przerobionego materjału. 

Ogólne wrażenie jakie się odnosi 
po obejrzeniu tych kilku szkół, jest 
niezaprzeczenie dodatnie. Czy dzieci 
nie są przeciążone?, Na to niech od: 
powiadają Komitety rodzicielskie, hig- 
jeniści szkolni i pedagodzy. Z pew- 
nością jednak, godziny przeznaczone 

ki, są doskonałym odpoczynkiem dla 
młodziutkich umysłów. 

Trochę za mało praktyczny kie- 
runek robót, lepiej by uczniowie ro- 
bili ccś do własnego, codzienego u- 
żytku, niż te przeważnie ozdobne 

czystych i same sponiewiereją się po 
zakurzonych kątach. Duży jest procent 
dzieci wykazujących zdolnościartystycz 
ne, lub też techniczne; przyroda wszę- 
dzie, dzięki dobremu systemowi doś: 
wiadczalni, stoł pierwszorzędnie. 

Z roku na rok prace dzieci zo- 
stają w szkole, jako pomoce nauko- 
we, czy by część tych map, wzorów, 

obrazków, kwistów, rycin, tablic etc. 

nie mogła być odsyłana do wiejskich 
szkół, gdzie takich rzeczy nie widzi 

się wcale? ; 
Są to uwagi widza i nie fachow- 

ca, nasuwające się, ot, tak, po obej: 

rzeniu dorcbku szkolnego roku 1924 

—1925. # я 

    

L ytowskch Imtytacyj I zakładów sp 
łoczno-dobraczynnych, 

Wyniki Inspekcji p. nacz. Jocza. 

Ostatniemi czasy Naczelnik Wy- 
działu Pracy i Opieki Społecznej 
przy Urzędzie Delegata Rządu w 
Wilnie, K. Jocz, dokonał w towa 
rzystwie sekretarza Gminy Zydow- 
skiej L. Kruka, szczegółowej inspekcji 
żydowskich instytucyj i zakładów 
społeczno dobroczynnych, 

Inspekcja wyjaśniła, fźopieka nad 
dziećmi koncentruje się w Gminie 
Żydowskiej m. Wilna, w T-wie „Oze” 
oraz w T-wie „Ekopo”. Opiekę nad 
starcami sprzwuje T-wo Dobroczyn= 
ności |zraelickie w Wilnie, Pemocy 
chorym Żydom udziela Stowarzysze- 
nie „Miszmeres Chojlim”, nad oświa: 
tą ludności żydowskiej czuwa Zjedno- 
czony Komitet Oświaty „Waad Ha 
meuchod”. 

Specjalne T-:wo Pomocy Pracy 
„Hilf durch Arbeit” prowadzi wzoro- 
wy zakład zawodowego kształcenia. 

Pomocy żywnościowej udziela T-wo 
Taniej Kuchni, wydając codziennie 
po czterysta kilkadziesiąt porcyj obia- 
dów. Pomoc finansowa udzielana jest 
w Pierwszaj Wileńskiej Kasie Pożycz- 
kowo oszczędnościowej założonej je- 
szcze w r. 1898 oraz w Banku Ludo" 
wym Współdzielczym, którego filje są 
licznie rozrzucone po miastach i mia- 
steczkach Ziemi L 

W zakładach Gminy Żydowskiej 
znajduje przytułek i opiekę 332 
dzieci. Stowarzyszenie „Oze” prowa” 
dzi żłobek na 32 dzieci, a przy nim 
przychodnię dla dzieci i poradnia dla 
matek, Krajowy Komitet żydowski 
Pomocy Oflarom Wojny „Ekopo”, 
działa wyłącznie na prowincji w Zie- 
mi Wileńskiej i Województwie Nowo- 
gródzkiem, W zakładach w Oszmia* 
nie, Lidzie, Nowogródku i Iwjach. — 
Ekopo udziela subsydjów na 123 
dzieci, z pomocy zaś w domach pry 
watnych korzysta około 580 dzieci. 
T-wo te ponadto kształci zawodowo 
w Wilnie 89 dzieci. Ekopo pracuje 
w ścisłem porozumieniu i subwen- 
cjonowane jest przez Związek To- 
warzystw. Opieki nad sierotami w 
Warszawie. : 

Inspekcja wyjaśniła, iż zarówno 
dzięci w schroniskach żydowskich, 
jek i starcy w przytułkach dla star- 
ców są żywieni b. dobrze, do czego 
w znaczaym stopniu przyczynia się 
ofiarność ludności żydowskiej, ofiar- 
ność jednak ta, jak również zapo- 
mogi Magistratu m. Wilna i bardzo 
niewielkie subwencje rządowe nie 
mogą zaspokoić wszelkich potrzeb, 
to też w większości instytucji daje 
się cdczuwać brak inwentarza, bie- 
lizny pościelowej, ubrania i obuwia, 
odczuwa się również brak urządzeń 
hygjenicznych. 

Należy zaznaczyć, iż rezultatem 
iaspekcji było wystąpienie Urzędu 
Delegata Rządu do M-stwa Pracy I 
Opieki Społecznej o przyznanie in- 
stytucjom żydowskim jednorazowej     jeśli w piecu zapalić, Ręczne roboty zapomogi, 

Z Rosji Sowieckiej. 
„inspekcja* sowieckiego dyg: 

nitarza. 

MOSKWA. 17.VI. (Tel. włas.). Na- 
czelnik wydziału administracyjnego 
Sufropow został delegowany na in: 
spekcję sowieckich urzędów. Misję 
swoją spełniał w ten sposób, że jak 
tylko do niego przychodziły panie z 
podaniami, to panie te Safropow ob- 
całowywał, proponując im wspólną 
intymną zabawę. 

wewnętrzna pożyczka So- 
wietów. 

MOSKWA 17.VI. (tel. własny). So- 
kolnikow komisarz finansowy sowie- 
tów opracował projekt nowej Pań 
stwowej pożyczki na 300 miljo- 
now rub, 

Pożyczka ta ma na celu zwiększe- 
nie sowieckich kapitałów przemyslo- 
wo handlowych, oraz zasilenie kre- 
dytami kooperatyw. Termin spłace- 
nia pożyczki od 1926—1930 r. 

Bezrobocie. 

Bezrobocie w Rosji Sowieckiej 
wzrasta. Dala 1 czerwca r. b. noto* 
wano na moskiewskiej giełdzie pracy 
231.508 bezrobotnych, podczas, gdy 
1 kwietnia było 104.504, dnia 1 stycz- 
nia r. b. liczono 79.000, zaś 1 paź- 
dziernika 1924 r. 48.000 bezrobotnich. 
Większość bezrobotnych stanowią ro* 
botnicy niefachowi 43,5 proc. całej 
liczby bezrobotnych, poczem nastę- 
puje grupa robotników nie zatrudnio- 
nych w przemyśle (29,7 proc.). Pra- 
wie połowę (44 proc.) wszystkich 
bezrobotnych stanowią kobiety. (x) 

Głód w Rosji. 

MOSKWA 17.VI. (tel, włas.). Po: 
mimo ofiajalnych komunikatów, prasy 
sowieckiej zaprzeczających  wiaądo- 
mościom o strasznych skutkach głodu 
w gub. Tambowskiej; donoszą, iż 
faktyczna sytuacja w Tambowskiej 
gab. jest rozpaczliwą, 

Wszystkie wsie już dawno zjadły 
zasiłki zasiewowe, skutkiem czego 
pola pozostały nieobsiane. 

Obecnie ludność karmi się reszt- 
kami kartofli, bądź też żyje jałmużną, 

We wsi Kamionce, ubiegłego mie- 
siąca liczba rodzin głodujących wy- 
nosiła 200, a w ciągu miesiąca wzso- | 
sła podwójnie. ‚ 3 

niszczone gospodarstwa chłopi 
opuszczają udając się na Syberję, 
lub tęż wydzierżawiają na nagorszych | 
dla siebie warunkach. > 

Śmierć głodowa. 

Ludowy komisarjat zdrowia stwier- 
dza urzędowo, że w czasie od 1-go 
stycznia do 30 maja r. b. w Rosji 
Sowieckiej zmarło skutkiem głodu 
21,744 osoby. Najwięcej wypadków 
śmierci głodowej zdarzyło się w oko: 
licach nadwołżańskich i w rejonie 
baszkirskim. 

Obecnie klęska głodowa zagraża 
także Krymowi. (x)   

  

Reorganizacja Wyższej Szkoły Handlowej 
W. Walszawie, 

Ustawa Sejmowa z dn. 13 lutego 
1924 r. (Dz. U. R.P. r. 1924 L. 19, 
poz. 185) przyznała Wyższej Szkole | 
Handlowej w Warszawie prawa szkół , 
akademickich państwowych między | 
innemi nadawania stopni naukowych i 
magistra i doktora nauk ekonomicz- 
nych. W następstwie tej ustawy dla 
ustalenia pierwszego składu profesor- 
skiego Szkoły Ministerstwo W. R. 
i O. P. wyznaczyło specjalną Komisję 
Weryfikacyjną z pośród profesorów 
wyższych uczelni państwowych, w 
osobach PP. Prof. Dr. Franciszka 
Bujaka ze Lwowa, Dr. Ludwika Krzy» 
wickiego, Dr. Karola Lutostańskiego, 
Dr. Romana Rybarskiego i Dr. Woj- 
ciecha Swiętosławskiego z Warszawy, 
Dr. Adama Krzyżanowskiego z Kra- 
kowa, i Dr. Władysława Zawadzkiego 
z Wilna, w obacności Delegata Mi- 
nisterstwa P. Prof. Dr. B, Miklaszew- 
skiego. Rezultatem weryfikacji ciała 
nauczycielskiego Wyższej Szkoły 
Handlowej w Warszawie było na 
wniosek Komisji zamianowanie roz- 
porządzeniem Ministerstwa W. R. i 
O. P. z dn. ZAJII r. b, L. 2595/,V 
1925 pp. Maurycego Chorzewskiego, 
Jana Dmochowskiego, Kazimierza | 
Kasperskiego, Konstantego Krzeczkow- 
skiego, Zygmunta Limanowskiego, 
Jana Stanisława Lewińskiego, Bo- 
lesława Miklaszewskiego, Bolesława 
Markowskiego i Antoniego Sujkow* 
skiego profesorami Wyższej Szkoły 
Handlowej w Warszawie i pp. Leona 
Babińskiego, Wacława Fajansa, Alek- 
sandra Jackowskiego, Marjana Ko- 
walskiego, Edwarda Lipińskiego, Jul- 
jana Makowskiego, Edwarda Rosego, 
Marcelego Rożańskiego i Hanryka 
Tenenbauma docentaimi WyższejSzko- 
ły Handlowej w Warszawie, Po reor-     

Kryzys mieszkaniowy w 
Moskwie. 

MOSKWA 17.VI. (tel, włas), Wo- 
bec wzmagającego się braku mie- 
szkań, rząd Sowietów postanowił 
szereg wyższych zakładów nauko- 
wych przenieść z Moskwy do Piotro- 
grodu. 

Sowiety ubezpieczają 
„Sielkorów*, 

Państwowy zarząd ubezpieczeń 
Białorusi sowieckiej przystąpił, jak 
donoszą gazety tamtejsze do zorga- 
nizowania asekuracji informatorów 
pism rządowych sowieckich, czyli tak 
zwanych korespondentów  robotai- 
czych i chłopskich (rabkorów i siel- 
korów), a to na wypadek śmierci lub 
utraty zdolności do pracy wskutek 
zamachów na nich. 

Działalność korespondentów, któ 
rzy są zaufanymi rządu sowieckiego, 
nie cieszy się sympatją wśród lud- 
ności. 

Korespondenci padają ofiarą na- 
padów i zamachów, do tego stopnia 
częstych, że rząd musi uciekać się 
do ubezpieczenia ich od zamachów. 

Opłaty asekuracyjne wynoszą po 
2 ruble na wypadek śmierci, po 3 
ruble na wypadek niezdolności do 
pracy, razem 5 rubli rocznie. Spłata 
premji rozłożona być może na 2—3 
raty rocznie. (x) 

Proces sowieckiego profesora. 

PETERSBURG. 17.VI. (Tel. włas.). 
W tych dniach w Petersburskim Są” 
dzie przy drzwiach zamkniętych to- 
czył się proces prof. Grabarowa oskar- 
żonego o systematyczne demoralizo- 
wanie wychowanek szkoły. Po zba- 
daniu kilku świadków sąd uwięził 
natychmiast prof. Grabarowa. 

MOSKWA. 17.VI. (Tel. włas.). W 
sądzie moskiewskim rozpatrywano 
sprawę wytoczoną przeciwko sędziom 
śledczym z Niżniego-Nowgorodu Szo- 
lochowowi i Dlosowowi, 

Ci „strėže sprawiedliwošci“ — co 
pewien czas wyježdžaii do okolicz- 
nych wsi, gdzie pod jakim bądž pre- 
tektem aresztowali i sadzali do wię- 
zienia chłopów trzymając dotąd dopó: 
ki nie otrzymali wykupu. 

Tyfus w więzieniach. 

W ostatnich czasach w. więzie* 
niach sowieckich szerzy się ćpidemja 
tyfusu. W jednym tylko więzieniu 
w Witebsku, gdzie znajdują się prze- 
ważnie, więzniowie polityczni na 386 
więźniów zachorowało 217 w ciągu 
3 ch dni zmarło 30 proc. chorych. (x) 

Zagraniczna agitacja. 

Budżet 3 międzynarodówki na 
drugie półrocze r. b. przewiduje na 
zagraniczną agitację komunistyczną 
100 miljonów rubli w złocie. (5) 

z 

ganizacji Szkoły na pierwszam posie" 
dzeniu Senatu dn. 2 kwietnia r. b. 
dokonano wyboru rektora i prorek* 
tora i dekretem 2 dn. 5 maja rb. L- 
2965/IV. 25, Pan Minister Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w myśl złożonego wniosku zatwier- 
dził wybory w osobach P. Prof. Dr. 
Bolesława Miklaszewskiego na Rek- 
tora i P. Prof. Kazimierza Kasper- 
skiego na Prorektora. 

  

W odpowiedzi na wy- 
jaśnienie gniazda tut. 

zespołu. 
Tylko najwyższej bezstronności 

naszej redakcji należy przypisać, że 
umieściła w całośei sprostowanie re 
prezentantów tut. Związku artystów, 
bo gdyby nie szczere uczucia dla 
doli tut, zespołów i chęć niesienia 
pomocy, nie zawahałby się prze- 
konać natychmiast *„wyjaśniających*, 
że sprawozdawca którego obdarza 
zaufaniem, a który równie najlepiej 
życzy artystom, nie mógł z palca 
wyssać słów i tendencji, które słyszał 
i zrozumiał podobnie, jak inni ze- 
brani, którzy odrazu na wywody p. 
Kijowskiego zareagowali. 

P. Kijowski powiedział dosłownie: 

    

„Lutnia* dała pieniądze p. Rycbłow-- 
skiemu na prowadzenie teatru śpiew- 
nego". Co to znaczy? Każdy zrozu* 
mie z tego, taki sens ukryty: „gdyby 
nie ta śpiewna impreza, t. zn. gdyby 
inni koledzy nieznaleźli byli warszta- 
tu pracy i żyli bez engagement, 
„teatr „Lutnia* byłsby opływała w 
dostatkach*.. Czy to powiedzenie 
„dało pieniądze* brzmiało po kole- 
żeńsku? A te,obliczenia deficytów 
w ustach kolegi na forum publicz: 
nem? Gdyby choć wszystko to zga- 
dzało się prawdą? Bo „jeśli na ze- 
braniu, gdy był p. Jastrzębiec, reż. 
Krugłowski kategorycznie protestował 
przeciw mniemaniu, że teatr śpiewny 

nie zarabiał na siebie, to komu teraz 
wierzyć? 

P. Kijowski myślał zapewne tak» 
jak prostuje, ala przemawiał inaczej 
iton jego wywodów był inny. 

Taksamo było z utyskiwaniem na 
subsydja teatrom. Wywody p. Kijow- 
skiego brzmiały tak, że dr. Reiss z 
delegatury na miejscu musiał je spro* 
stować, a mianowicie, że rząd udzie- 
lał subsydjów wszystkim teatrom, a 
od dyrekcji zależało to, jak je użyła. 
Zarzuty więc p. Kijowskiego powinny 
były być skierowane w stronę dyrek- 
cji — że nierównomiernie rozdzielała 
fundusze państwowe, a nie, że temu 
winno istnienie teatru śpiewnego, bo 
dramat otrzymał tylko 3 tysiące zł. 

iemniej, ta rezygnacja z teatru 
śpiewnego, chećby nawet - istotnie 
większość społeczeństwa przeciw je- 
go istnieniu się oświadczyła, a nie 
garstka ludzi, nawiasem mówiąc tak- 
że dla idei tej przychylna, w ustach 
reprezentanta „gniazda” — brzmi nie 
miło i niesamowicie. Nikt z aktorów 
nie powinien rezygnować z walki o 
teatr, choćby sam w nim nie inieł 
pracować! Ładnieby wyglądało kole* 
żeństwo zespołów naszych, gdybyśmy 
się tak łatwo dawali przekonywać, że 
takiego a takiego działu nie można 
w mieście utrzymać! Obowiązkiem 
„gniazda” jest walczyć o utrzymanie 
każdej artystycznej placówki, nie po- 
zwolić jej upaść i do ostatniego tchu 
bronić jej istnienial 

Tak rozumiał koleżeństwo spra” 
wozdawca „Kurjera”, a że z treści i 
tonu przemówienia p. Kijowskiego 
nie mógł innych wysnuć wniosków i 
uwag, nato ma licznych bezstronnych 
świadków zebrania i w każdej chwili 
nazwiska ich może wymienić i na 
świadectwo prawdzie poprosić. 

Tylko w interesie teatru—nie po 
dejmujemy dalszej polemiki (o „Breit- 
barcie—Osterwie" sprostowanie mil- 
czy), wiemy bowiem, że najlepsi ar- 
tyści nie zawsze są dobrymi, ani tak 
sprytnymi mówcami, aby w chwili 
grożącej im klęski zachować mogli   miarę i spokój, w takich wypadkach, 

konieczne. (i). 
  

KRONIKA. 

  

Dziś—Juljany P. 
Piątek Jutro—Sy!werjusza P. M. 

19 Wschód słońca— g. 3 m. 15 
Czerwiec Zachód —g. 7 m. 59 
  

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4, 

Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
—Leiewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
porozumieniem z jednym z członków Zarz. 
T-waj w środy, plątki i niedzielę od 12—ż, 
Bibljoteka czyiina od g. 4—6 prócz soból. 

Bibljoteka Centralna 2. В, К. -Фа 510- 
warzyszeh E. W. i Hufców Szkoln.= Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 1ż, otwarta w dnie powszednie (prócz 
poniedziałków rano) od 1U rano do Świecz. 
bez przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Nocne dyżury aptek. 
W tym tygodniu dyżurują: 

Chomiczewskiego—W. Pohu anka 19, 
Chrościckiego—Ostrobramska 25, 
Miejska— Wileńska 28, 
Oltowicza —Wieika 49. 

! 
I 

  

Stale dyżurują: 
Paka — Antokoiska 54, 
Stekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowsklego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘCOWA.” 

— Wizytacja p. Min. Raczkie- 
wicza urzędów i policji. Dania 18 
czerwca r. b. Minister spraw we- 
wnętrznych p. Władysław Raczkiewicz 
przed wyjazdem swym do Warszawy 
dokonał wizytacji Komisarjatu Rządu 
na miasto Wilno oraz Komendy O- 
kręgowej Policji i szkoły Policyjnej. 
Przybywającego p. Ministra powitał 
w otoczeniu oficerów policji zastępca 
komendanta okręgowego podinspek- 
tor Komusiński, 

Przy dźwiękach Hymnu Narodo* 
wego p. Minister przyjął raport ko* 
mendanta szkoły oraz przeszedł przed 
frontam uszykowanej w szeregach 
szkoły policyjnej, poczem przemówił 
do zebranych funkcjonarjuszów pod: 
nosząc wyniki pracy dotychczasowych 
kursów szkoły, która dała policji pań: 
stwowej na ziemi Wileńskiej zastęp 
dobrze wyszkolonych z poświęceniem 
pełniących służbę strażników ładu i 
bezpieczeństwa ludności orąz kraju, 
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MIEJSKA. | 
— Życzenia. Dnia 18 go czerw- 

ca r. b. p. Ministrowi Raczkiewiczo- 
wi składal: w dalszym ciągu życze- 

nia z powodu otrzymanej nominacji 
przedstawiciele wyższych władz w 

Wilnie, wśród nich Komendant Obo- 

zu Warownego, prezes urzędu ziem- 

skiego, dyrektor dróg wodnych, pre- 

zes dyrekcji lasów państwowych i 

inni. 
Tegoż dnia wileńskie Towarzyst- 

wo Wioślerskie wręczyło panu Mini- 
strowi dyplom honorowego członka 
Towarzystea. 

Delegacją Tymczasowej Rady Bia- 

łoruskiej w osobach prezesa Pawlu- 
kiewicza i członków zarządu złożyła 
panu Ministrowi Raczkiewiczow! gra- 
tulacje i życzenia. 

W tym że dniu w imieniu wileń: 
skiego Towarzystwa Rosyjskiego 'a- 
nalogiczne życzenia i gratulacje 20° 
stały złożone przez prezeskę Bie- 
lawską. (x). 

— O redukcję w elektrowni. 
Na  ost:tniem swem posiedze: 
niu Komisji powołanej do zbadaniaj4 
goszodarki elektrowni miejskiej wy: 

rażono konieczność znacznego zredu- 
kowania wydatków budżetowych w 
kierunku administracji. (x) | 

— Kasa Chorych m. Wilna po- 
daje do wiadomości ubezpieczonych 
i ich rodzin, że szczepienie ospy w 
Centralnej Przychodni Kasy Chorych 
(Dominikzńska 15), od dnia 22 b. m. 
będzie się odbywało 3 razy tygodnio- 
wo: w poniedziałek, środę i piątek 
od godz. 1 i pół do 3 g. popołudniu. 

— Mowa firma autobusowa. W 
dniu 17 b.jm, Urząd Delegata Rządu 
zarejestrował nową firmę autobuso- 
wą p. t. „Autobus", której autobusy 
będą kursować po linji Zwierzyniec— 
Antoko! — Pošpieszką. (x) 

— Zwiększenie liczby auto- 
dorożek. W dniach najbliższych zo- 
stanie zwiększoną w Wilnie ilość 
auto-dorożek,;przyczam w tych dniach. 
meją być  przytransportowane dol 
Wilna taksometry firmy „Fiat“. (x) ; 

— Egzamin szoferski. W dniu, 
23 b. m. w urzędzie Delegata Rządu | 
odbędzie się egzamin dla szoferów. (x) I 

— Nowe „Autodory”. W dniu 
17 b. m. w Delegaturze Rządu za 
iejestrowano dwa nowe autobusy , 
firmy dorożkarskiej „Autodor”, (x)e 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Termin składania zeznań о 
dochodzie. Termin do składania ze- 
znań o dochodzie, rozporządzeniem 
Ministra Skarbu został odreczony do 
dnia 30 b. m. 

Do tego dnia odroczono również 
termin wyznaczony do uiszczenia 
połowy podatku, przypadającego od 
zeznanego dochodu, (x). 

— Podatek od budynków. Mi- 
nisterstwo spraw wewnętrznych w 
ostatnim okólniku zezwoliło samo: 
rządom miejskim pobierać w r. b. 
podatek komunalny od budynków w 
postaci dodatku do państwowego 
podatku od nieruchomości, jednak 
nie wyżej niż 25 proc. 

Gminy miejskie, które prowadzą 
budowę kanalizacji lub wodociągów, 
mogą wyjątkowo pobierać ten doda- 
tek komunalny w wysekości 50 proc. 
państwowego podatku od nierucho- 
mości. (x). 

— Nowy podatek. Już w nej- 
bliższych dniach będziemy bogatsi o 
nowy podatek państwowy, który nie- 

  

  

|to o.jeden ciężar 

co zaważy na budżecie każdego po- 
szczególnego mieszkańca miasta. 
Jest to nowy podatek od lokali, któ- 
rego nie należy 

gistrdckim. Każdy lokator mieszka- 
nia, sklepu, składu budynku, lub 
placu w miastach, będzie musiał 
wnosić na rzecz państwa oprócz po- 
datku magistreckiego jeszcze 6 рго- 
cent przedwojennego rocznego ko- 
mornego za swój lokal. Cel tego po- 
datku jest dość ważny: wzmożenie 
akcji budowlanej i zaspokojenie gło- 
du mieszkaniowego. Jednakże jest 

więcej wyłącznie 
na ludności miejskiej która i tak już 
dosyć obciążona wszystkimi innymi 
podatkami. (x). 

WÓJSKOWA. 

— Dodatkowe komisje prze- 
glądowe. Ostatnio zostały wyzna* 
czone dodatkowe komisje przeglą- 
dowe dla poborowych roku 1904 i 
dla tych, którzy w wojsku polskiem 
nie byl, jak również i dla kat. „B”. 
I tak dla poborowych, zamieszkują” 
cych w obrębie komisarjatów I i Il, 
komisja przeglądowa odbędzie się w 
dniu 22 b. m., dla komisarjatów Ill 
i IV — w dniu 23 b. m. i dla komi- 
sarjatu V i VI w dniu 24 b. m. Ko- 
misje te będą funkcjonować przy ul. 
Ostrobramskiej Ne 5. (x). 

Z PRZYSPOSOB. REZERW. 

— Uniform obozowy. Drużyny 
strzeleckie zarządziły, iż w obozach 

letnich obowiązuje kostjum skautow- 
ski, który można otrzymać w cenie 

13 zł. 27 gr. (kapelusz, spodenki i 
'bluza), po uprzedniem zgłoszeniu się 

imiennem i wpłaceniu należnej kwo- 
ty do dnia 27 b. m. (x). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Uzdrowisko Akademickie 
w Nowiczach. Žarząd Bratniej Po- 
mocy Pol. Młodz. Akadem. U. $. B. 
niniejszem komunikuje, członkom 
T-wa wyježdžającym do Urdrowiska 
Akadein. w Nowiczacb, Iž neležy 2a- 
bierać ze sobą: koc, poduszkę, 2-a 
prześcieradła oraz kubek do płuka- 
nia jamy ustnej. 

Uzdrowisko posiada następujące 
połączenie z Wilnem: codziennie o 
godz. 7-ej wiecz. (19 godz.) odchodzi 
pociąg Osobowy w kierunku Pohu- 
lanki (przystanek kolejowy na linji 
Wilno—Zamgale). 

Z Pohulanki 4 klm. końmi. Konie 
będą oczekiwały na stacji Pohulanka 
we wtorki, czwartki i soboty od godz. 
8 min. 30. 

'Przed wyjazdem należy się zgło- 
sić do Sekretarjatu Bratniej Pomocy 
Pol. Młodz. FAkadem. G. S. B. (ul. 
Wielka 24) dla załatwienia formal- 
ności. 

Z KOLEI. 

Nowe pociągi Wilno Landaa- 
row. Dyrekcja Wileriska K. P. zawia- 
damia w celach infcrmacyjnych, že 
wobec próśb mieszkańców m. Lan: 
dwarowa o polepszenie komunikacji 
Landwarów-Wilno poczynając od dnia 
19 czerwca r. b. wyznaczają się do- 
datkowe pociągi lokalne między Wil- 
nem a Landwsrowem pod Nr. 1758 
i 1759 z odejściem z Wilna pociągu 
Nr. 1758 o godz. 11 min. 00, przy- 
jazd do Landwarowa o godz. 11 min, 
31, iz Landwzrowa pociąg Nr. 1759 
odejdzie o godz. 11 min. 41, przy- 
jazd do Wilna o godz. 12 min. 16. 

— 

  

  

  

Zatwierdzone przez Ministerj 

Stefana Gra 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszy: 
chodzących w Wile 

  

BIURO REKLAMOWE 

w Wilnie, uł. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

Warunki najbardziej dogodne. 

   

  

       

  

um Spraw Wewnętrznych 

bowskiego 
stkich bez wyjątku pism, wy- 
ie i w całej Rzplitej Polskiej. 

  r 

  

  

SPRZEDANO WIĘCEJ NIŻ DWA MILIONY stoików 
42 „pat stóka в ы 

    USUWA RADYKALNIE pie 
zmarszczki, ogorzałość i inne dej 

   

identyfikować z. 
obecnym podatkiem lokzlowym ma-, 

  

gólne rejony 
Grodzieńszcz 

Nadmienia się przytem, że pocią- 
gi powyższe wyznaczają się jednak 

tytułem próby na okres 2 tygodni, z 

tem że o ile załudnienie ich okaże 

się niedostateczne, takowe będą od- 
| wołane. 

* Z PROWINCII. 

— Wiec P. P. $. W dniu 22 

b. m. P. P. S. urządza w Widzach, 
powiatu Brasławskiego wiec, na te- 
mat: „Obecna sytuacja polityczna w 
Polsce”. (x) 

— Kięska gradowa. J:k nam 
donoszą z powiatu Brasławskiego 
grad zniszczył w gminie Opskiej 
109 ha i w Dryswiatskiej 50 ha ozi- 
miny. 

— Brukowane wsie. Na mocy 
uchwały wydziału powiatowego sej- 
miku Wilejskiego w gminie Dołhi- 
nowskiej zostały wybrukowane ulice 

1У kilkunastu wioskach. Ludność 
wiejska, która przed tem do tego 
rozporządzenia odnosiła się z rezerwą, 

obecnie w kilku miejscach samo- 
rzutnie brukuje swe podwórze. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Podrzutek W dn. 17 b. m. przy 
ul. Jakóba Jasińskiego 10 został znaleziony 
podrzutek lat 2, którego sklerowano do 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Czyżby mu było źle? W d. 17 b. 
m. został zatrzymany chłopiec lat 11 Jan 
Jeremo, zbiegły z ochrony na Zwierzyńcu 
którego następnie odstawiono do wspom- 
nianej ochrony. 

— Kradzieże. Barkiewicz Kazimierz, 
zam. przy zaułku Warszawskim 7, zame!- 
dował policji il kom, że w nocy z dnia 17 
na 18 b. m. nieznani sprawcy za pomocą 
wyciśnięcia szyby w oknie skradli mu z 
mieszkania ubranie, zegarek i dużo innych 

' rzeczy, których narazie określić nie może 
| Poszkodowany wartość. skradzionych rze- 
czy oblicza na 660 zł Poszlaków brak. 

— Jacewiczowa Leonora, zam. przy 
ul. Jerozolimskiej 26, zameldowała policji 
Il kom., że w dniu 17 b m. nieznani spraw- 
cy za pomocą wyjęcia szyby w oknie oraz 
otwarcia takowego skradli około 150 sztuk 
różnej bielizny, stanowiącej własność oko 
licznych mieszkańców, którą poszkodowana 
wzięła do prania. Wartości skradzionej bie 
lizny poszkodowana narazie obilczyć nie 
może. O kradzież natomiast podejrzewa 
Gierawskiego Jakóba, zam. w sąsiedztwie. 

i — Gawroński Roman, zam. przy 

    

gminy Prozorockiej powiatu Dziśnieńskiego 
wybuchł w dniu 17,V r. b. odrazu w trzech 
miejscach. Wskutek wiatru i burzy oraz 
lekceważącego zachowania się okolicznych 

mieszkańców cgleń zdołano stłamić osta- 

tecznie w dniu 18. V o godzinie 5. Straty 

wynoszą 45.000 złeiych, a nie 20.000 zło- 

tych jak byto zgłoszono poprzednio. Rów- 

nież zostalo stwierdzonem, że w danym 

wypadku miało miejsce podpalenia | jako 

podejrzanego w podpaleniu zaaresztowano 

Jana Linkiewi za syna Teodora, byłego gė- 

jowego zwelalonego za nadużycia. Jana 

Linkiewicza z aktąmi skierowano do sę- 

dziego śledczego. 
— Pożar lasu. W dniu 12 b. m. wy- 

buchł pożar w lesie należącym do majątku 

Biała-Waka gm. Rudomińskiej pow. Wiień: 
sko Trockiego, własność Włodzimierza Łę- 

sklego. Ogień zniszczył okcło 60 ha porę- 
bu oraz 30 sążni drzewa opałowego. Ogleń 

zdołano ugasić przy pomocy ludności miej- 

scowej, która udział w gaszeniu brała bar: 
dzo niechętnie. W dniu następnym t. į. 13 

b. m. pożar powstał powtórnie w tem sa- 

mem. miejscu, lecz został niezwłocznie zli- 

kwidowany. Przyczyny pożaru oraz strat 

nerózie nie ustalono. 

Teatr i muzyka. 
— Zawiadomienie: Administracja 

Teatrów podaje do wiadomości ogólnej, że 

bilety abonamentowe potrójnego typu są 

do nabycia w kasie zamawiań, kancelarji 
Teatru Polskiego, oraz w obu kasach wie- 

czorowych. 
— Dzisiejsza premjera. Tad Sh 

ski występuje dziś z niezmiernie dowcipną 

premjerą; będzie nią doskonała farsa Hen" 

nequina „Aż trojaczki*. Spodziewac się na 

leży że „Trojaczki” cleszyć się będą rów- 

nem powodzeniem, jak | ostatnie sztuki 

Teatru Poiskiego, grane w sezonie letnim, 

który ma za zadanie dawać publiczności 

wiele śmiechu I humoru, co osiąga w zu- 

pełności zarówno przez dobrą grę artystów, 

staranną wystawę, orez dobór najprzed- 

niejszych 'ars. Reżyserem „Trojaczków” jest 
S. Płonka Fiszer. 

— Teatr Letni (Ogród po Bernar- 
dyński). Dziś wraca па герегшаг ргхеха- 

bawny „Baron Kimmei" —operetka Kollo, w 

doskonałem wykonaniu naszych artystów. 

— Popołudniówka w Teairze Let- 
nim. „Potęga miłości”—operetka A, Wiliń- 
skiego, z udziałem naszego znakomitego 

goście W. Kaweckiej, ukaże się raz jeszcze 
w niedzielę o g. 4ej pp. Ceny zniżone. 

— Premjera „Nocy Bachusowej'* 
operctki Bruno  Óranichsteedtenia „Noc 

Bachusowa”, której premjerę Teatr Letni 

zapowiada na poniedziałek, jest pod wzgię 

dem wartości muzycznej jedną z najlep 

szych jakie się ostatnio ukazały. Nie keżdy 
Teatr może pozwolić sobie na wystawienie 
tej operetki, gdyż role wymagsją wielkich I 

pięknych głosów, to też Wilno zawdzięczać 
ulicy | może wystawienie „Nocy Bachusowej” tyl- 

; Mostowej 7, zameldował policji ill kom., że ,ko naszemu cenionemu gościowi Wiktorji 
w dniu 
mocą otwarcia drzwi wytrychem skradli mu 
ubranie, zęgarek I papierośnicę srebrną na 
ogólną sumę 800 zł. O kradzież poszkodo- 
wany podejrzewa byłą swoją służącą Chmył- 

„ko Lidę, rzekomo zamieszkałą przy ul. An- 
i tokolskiej bi. 
\ — Stańczyk Katarzyna, zam. przy ul. 
Wileńskiej 14, zameldowała policji Ill kom., 

| że mieszkanie Bolesława Nochima, znaj- 
dujące się w tymże domu, a będące pod 
Jej opieką, zostało okradzione w dniu 17 
b. m. Wobec nieobecności właściciela war- 
tość skradzionego narazie nie jest obliczo” 
na. Podejrzenia brak. 

Na prowincji. 

— Niebywałe wesele. Przeprowa 
dzone dochodzenie ustaliło, że Ruchla Ale- 
ksy został ranny siekierą przez Piotra Za- 

wadzkiego podczas zabawy na weselu we 

wsi Krynica gminy Mołodeczańskiej. Akta 
sklerowano do sędziego pokoju. 

— Podwójnie stracił. Przeprowa- 

dzone dochodzenie ustaliło, że pożar we 
wsi Wygołowicze gm. Kozywieckiej na szko- 

dę Bosłyka Adama, wybuchł przez nieo 

strożne obchodzenie się z ogniem samego 
poszkodowanego, który  necy krytycznej 

tj zd. 1 na 2b. m. wywoził bragę ze 

sadów, g dis, AN „samogonkę“. 

'Boslyk Adam za potejemne gorzelnictwo 
został zadresztowany „I skięrowany do sę: 
dziego śledczego, sprawę zaś pożśru skie- 

rowano do p. podprokuratora. 
— А może i on. Przeprowadzone 

dochodzenie ustaliło, że pożar lasu nale- 

żącego do Szejnkiera Rywoka, znajdujące- 

go się około folwarku Bobrowszczyzna 
- 

    

  

b. m. nieznani sprawcy za po: j Kaweckiej. Režyseruje tę nowošė K. Kiug- 
łowski. Dekoracje I rekwizyty nowe. 

— Popołudnie operowe. Popis 
, uczniów klasy śpiewu solowego prof. Adama 
Ludwiga odbędzie się w sobotę, dnia 20 b. 

m. o godz. w pół do 5-ej w sali Teńru Let- 
niego (w ogrodzie po-Bernardyńskim). Pro- 
gram wypełnią arje operowe Moniuszki, 

Zeleńskiego, Smetany, Mozarta, Rossiniego, 

Verdiego, Bizeta, Wagnera; zespoły opero- 

we, jak — sławny sekstet z „/on-Juana", 
duet z „Aldy* | tercet z „Carmeny”, oraz 

cały akt III „Fausta” (ogród Małgorzaty) w 
scenicznem wykonaniu I pod reżyserją prof. 
Ludwiga, który przygotował ciekawe tło 

dia tego po'raz pierwszy w Wilnie — ucz- 

niowskiem! siłami, wykonanego widowiska 

muzycznego, 
Bilety wcześniej do nabycia w kasie 

zamaw[śń teatru. 

„RUCH WYDAWNICZY 
— Ukazał się Nr. 2 czasopisma „L'Est 

Europeen* poświęconego oświetlaniu sto- 

sunków politycznych I rozpatrywaniu za- 

gadnień ekonomicznych I społecznych Eu- 
ropy Środkowej I Wschodniej 

Nr. 2 (czerwęowy) zawiera następujące 

artykuły: 
Stanisław Dangiel: „Polska a całokształt 

problemów Europy Wschodniej*. 

Olton Stabrowski: „Antagonizmy chwili 

w Rosji Sowieckiej*. 

Henrl Grzppin, prcf. Szkoły Narodo- 

wej języków Wschodnich w Paryżu: „Sy- 

tuacja Polski z perspektywy paryskiej". 

Wacław Fabierkiewicz: „Podstawy poll- 
tyki polskiej wobec problemu austrjackiego*. 

w labiryncie korytarzy I 

  

Alfred Siebeneichen: 
Gdańskiego po wojnie”. 

Juljusz Husśrski: 
zewnętrznego w Rosji". 

Prócz tych artykułów w języku fran- 
cuskim znajdujemy w tym zeszycie artykuł 
ekonomiczny o Polsce ptóra Zenona Piet- 
kiewicze, w języku angielskim, 

Przegląd polityczny (Rosja, Turcja), 
ekonomiczny (Polska) dopełniają . całości 
numeru. ° 

"portu 

handlu 

„Rozwój 

„Monopol 

  

  

Kuiqżki nadesłane do Rodakcji. 
Nakładem księgarni Gebethnera I Wolffa 

wyszła książka o niezwykłej, niecodziennej 
treści. Jest nią „Na ostatniej plscówce” 
Elżbiety z Zaleskicb Dorożyńskiej, dzien- 
nik z życia wsi podolskiej, która na powie- 
rzonej sobie, otoczonej ze wszystkich stron 
przez wrogów, reducie polskości, przetrwała. 
Jedyna—w nejcięższych czasach wojny pol- 
sko-bolszewickiej. Dziennik p. Dorożyńskiej 
wywołuje wrażenie tragizmu, ale zarazem 
napawa otuchą i wiarą w niepożyte nasze 
siły moralne. Książkę poprzedza przedmo- 
wa Artura Górskiego. . 

  

- Rozmaitości. 
Do ziemi obiecanej. 

Izba handlowa wydała odezwę ostrzega- 
jącą przed bezplanową emigracją do raju 
filmowego. W ciągu ostatnich pięciu lat, 
jak stwierdza odezwa, sprowadzili agenci 
około 100.000 osób obojga płci do Holly- 
wood. Towarzystwa filmowe wybrały z tych 
tłumów adeptów zaledwo kilkadziesiąt osób, 
a z tej garści tylko 6 czy 7 wybiło się na 
pierwszy plan. lzba ostrzega zatem emi: 
grantów | uprzedza Ich o konieczności 
zdobycia umiejętności scenicznych; pięk- 
ność, ładna budowa, zalety zewnętrzne nie 
zastąpią wyszkolenia scenicznego. 

Sny o laurach filmowych kończą się 
smutno. Rezultaty selekcji w Hollywood 
mówią wytaźnie: dużo powołanych, mało 
wybranych a najwięcej malkotentów. (w) 

  

    

Ze sportu. 
Przygotowania do zawodėw 1 ej 

Dywizji Legjonów. 

D-wo 5 pp. Leg. w związku z zawoda- 
m! Dywizyjnemi zarządziło przygotowywa- 
nie się do następujących punktów: 1) biegi: 
na przełaj 3 klm. 60, 80 i 100 m., rzut 
dyskiem, oszczepem | pchnięcie kulą, skok 
w dal w zwyż | © tyczce i wreszcie marsz 
ćwiczebny etatowej drużyny 200 kim. ze 
strzelnicą na 8 klm. na 200 m. (x) 

Praca 

  

  

  

  

Giełda warszawska 

z d. 18—VI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 24,40 24,46 24,34 
Dolary 5,1812 5,20 5,17 
Holandja 208,90 2v9,40 208,40 
Londyn —  25,261/2 25,82 25,19 
Nowy Yoik 5,18!/2 5,20 5,17, 

Paryż 24,60 24,66 24,54 
Praga 15,401/2 15,44 15,37 
wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 19,35 19,40 19,30 
Szwsjcarja 100,92/2  101,18 100,67 
Stockholm 139,15 139,50 138,80 
Kopenhaga 99,10 99,35 $8,85 
Funty ang.  25,25!/2 25,32 25,19 
Franki fr. 2409 24,96 24,84 
8 proc. Pož. konwers. 71—72, 
Pož.,kolej. 90—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 63,75— 63,50 
4/s0/0 listy z. T. Kred. Z. przedw.22,35—22,222 
5% listy z. warsz. przedw. 17,30—17,17 
41/a Yo warsz. przedwoj. 13,50—14,75 
6*/0 obligacje Warszawy z 17 r. 5,30—5,35 

ika) 

Redzktor Józef Batorowicz. 

br, Ń Glsejko. 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł. 

z ы 

    

  

  

М 

[Ho ma do czyieda z Urzędani Pańsiwoweni 
a nie chce błądzić 

pokoi i tracić drogiego czasu 

nadaremno, — znajdzie wszelkie informacje 

w księdze „WILNO*%, kiedy i do kogo udać się należy. 

-Podwójny skorowidz w końcu księgi 
w Księgarniach i w Redakcji „Księgi”, 

  

P.p. Agenci Chrześcijanie 
Celem oddania zastępstwa na poszcze- | 

w Województwia Wileńskim .i' 
yźnie artykułu niezbędnego w 

każdym domu chrześcijańskim zjechał Dy- 

rektor fabryki i przyjmuje od 9—1 i od 3—6 

w Hotelu St. Georges pokój Ne 6, ul. Ad. 

Mickiewicza, dochód prowizyjny i miesięczna 

pensja 300 złp. Zgłoszenia tylko osobiste. 

„Wilno“ 

it. p.) od zł. 40. 

  

    

        
  

arót Rentgenowski 
Reiniger, Gebbert 8 Schall na 220 volt prą- 

du stałego Zz przerywaczem rtęciowG-gazo- 
wym, nadający się do djagnostyki i terapji 

i z wszystkiemi przyborami i 6 ma lampami, 

fa wągry, © sprzeda Zakład Radjologiczny, Poznań, ul. 

kty_cery. Ratajczaka Ne 12.   

ułatwia wyszukanie Urzędu. 
ul. Gžrbarska 1, m. 

ri iii iii 

Herby Polskie 
gotowe na kamieniu (onyks, krwawnik 

  

Na żądanie wraz ze złotym z próbą 

pierśclonkiem (przysyłać miarę w zgięciu 

palca) od 75 gr. wysyła za zaliczeniem. 

Sklep jubilerski „Józef, | 
Warszawa, S-to Krzyska 19. 

Wszelkie zlecenia wykonywa się niezwłocznie. 

  

Żądajcie wszędzie 

„Kurjer Wilenski“ 

Cena 6 złot. Do nabycia 
23. 

= | Pokój duży 
z balkonem, umebl., ele* 
ktrycznością I usługą do 
wynajęcia dla samotnego. 
Portowa 3: 23 m. 24. Od 

odz, 4—%6. 

okoje do wynajęcia 
2-3 fóżno z ebiadami. 
Sierakowskiego 10, m. 4, 
od 3—6 wiecz: 

-—>——224 

Spirytus 
do palenia 

огах czysty 
bez zezwolenia władz 

Wecewicz I twiedryński 
Mickiewicza 7.   

  

Wydacc: w mięsie wspaiwiaścisieli Gzał Batarswisz, 
Brak, „kar”, Żeligowskiego T,


