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Na sezon letni 
obuwie płócienne 

białe i popielate 

męskie 
płaszcze letnie angielskie, krawaty fularowe 

jasne, oryginalne kapelusze „Panama” 

poleca 

Jan Wokulski i S:ka 
Wilno, Wielka 9. 

  

Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sy pialnych, saloników 

kuchan. I części pojedyńczych 

5. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niemiecka Ne 15. 

  

purgtanizm Angtji W praktyte. 
Dyskusja nad bezpieczeństwem 

-Eurągy, tocząća się od dłuższego 

. „czasu piedzy mocarstwami „zPckad: 

niemi'w formie not, przechodzi obe: 

cnie stadjum targów dyplomatycz- 

nych, mających na celu uśpienie 

"czujności państw wschodnio-europej- 

skich, graniczących z Niemcami. 

Kierunek angielskiej dyplomacji, 

gwarantującej francuski stan posia- 

dania i stawiającej do dyspozycji 

Francji wszystkie angielskie siły 

zbrojne w razie naruszenia przez 

Niemcy granic zachodnich, zdąża 
faktycznia do wzmocnienia jednej 

częścitraktatu wersalskiego kosztem 

drugiej. : 

Dumny Albion zaznacza copraw- 
de, że wschodnie granice Niemiec 
są pod opieką Ligi Narodów, lecz 
takie ogólnikowe określenie nie daje 

żadnego wyjaśnienia, jeśli się zważy, 

że Niemcy wkrótce mogą się stać 

- członkiem Ligi i rozpocząć dyskusję, 

w ich języku zwaną „o pokoju”, zaś 

w gruncie rzeczy nad naszemi gra” 

nicami zachodniemi. ° 
Oznaczałoby to wyłom w treści 

traktatu wersalskiego, który nam za 

gwarantował nietykalność i niemożli- 
wość dyskusji nad całością granicy z 

Niemcami. 

Ogłoszona onegdaj odpowiedź 

Francji na propozycje niemieckie (in: 

spirowane przez posła angielskiego w 

Berlinie, lorda d'Hbernoonaj w spra 
wie paktu bezpieczeństwa, stwierdza 

na wstępie pokojowe zamierzenia 

propozycyj. niemieckich, zaznaczając 

w punkcie |, iż zawarcie: paktu uza- 

ležnione jest jednakowoż od wstą- 

pienia Niemiec do Ligi Narodów na 

warunkach wyszczególnionych w pie 

śmie Rady Ligi: z.dn. 13-go marca r.b. 

Z dalszych punktów noty zaslu- 

guje na uwagę końcowe zdanie pune 
ktu II, omawiającego niewzruszalność 

istniejących traktatów: „Dlatego.. też 
aljanci nie. mogą się zrzec prawa in 

terwenjowania- przeciwko: niewypeł- 

nieniu tych-traktatów, nawet jeżeli 

dane klauzule traktatu nie obchodzą 

ich; bazpośrednio", 

W: punkcie. V znajdujemy ustęp; 
posiadający doniosłe znaczenie dla 
Polski, a omawiający sprawę krajów 

sąsiadujących: z-Niemcami,' Stwierdza 
pn konieczność podpisania traktatów 

. . Borkowskiego, Miekiewicza 5. 

Biura ogłoszeń S. Jūtana, 

  

opłacona ryczałtem. 

Wilno, 

  

Sobota, 20 czerwca 1925 r. ie 
Wychodzi eodzisnnie prócz dni poświąteeznyeh. 

Prenumeratę i ogłoszenia 
rabowskiego, Mickiewicza 4, 

Niemiecka 4, 

leńskiego 

damskie 

8—3 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, raoczopłciowe, syfllis 

1 skórne, Przyjmuje 9—12 I 5—8. 
ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

;rozjemczych z państwami sąsiednie: 

mi, nie biorącemi udziału w pakcie, 

a które podpiseły traktac wersalski, 
Warunki, jakie sankcje należałoby 

przedsięwziąć, w razie gdyby jedna 

ze stron nie wypełniła swych zobo 

bowiązań i odmówiła oddania sporu 

procedurze rozjemczej lub wykona» 

nia wyroku rozjemczego — omawia 

punkt IV. 
Prasa niemiecka przyjęła naogół 

nieprzychylnie treść noty francuskiej. 
- Dzienniki prawięowe oświadczają 

wręcz, że nota p. Briand'a nie może 

posłużyć za podstawę przyszłych ro- 

kowań. Niemiec z sojusznikami, a 

Der Tag kończy swój artykuł zda- 
niem: „z całą stanowczością można 

-obecnie stwierdzić, że warunki Bri- 
and'a są niemożliwe do przyjęcia”. 

W głosach prasy niemieckiej u- 
derza jedna ciekawa struna, a mia- 

nowicia wszystkie pisma powołują ; 

się na różnice zdań między Paryżem 

a Londynem w ustaleniu poglądów 

| 

go, Micklėwicaa rėg Garbarskiej 1, Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

  

Posiedzenie Rady Min. w sprawie za-; 

* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

NP PE ROG NMO CZAKI KOJ KUR SARAD SAKO SKO KJ 

į Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom š 
į . poleca się - | 

л 

j Biuro Przepisywań į 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

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

Ceny bardzo przystępne. 

Šš > 2120 GOA A TA ZE PMH MARZY i | 

W ponięziałeń posiedzenie Sekcji dl spraw Zjem Wschodnich 
weżmie udział w niem p. L. Wasilewski 

jako rzeczoznawca. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W nadchodzący poniedziałek odbędzie się posiedzenie Sakcji dla 
Spraw Mniejsz. Nar. i Ziem Wschodnich Komitetu Polit. R. M. 

Posłedzeniu przewodniczy p. premjer Grabski. 
Na porządku dziennym jest sprawa stosunku państwa do cerkwi pra- 

wosławnej oraz sprawa powołania do Sekcji rzeczoznawców w kwestjach 
będących przedmiotem obrad Sekcji. 

W takim charakterze zgodnie z wynikami Konferencji z p. premj. 

Kemisji delimitacyjnej, polsko-rumuńskiej. 
Współudział p. Wasilewskiego w pracach Sekcji nie wyklucza bynaj- 

mniej dalszej pracy p. Wasilewskiego w charakterze prezesa wspomnianej 
komisji delimitacyjnej, я 

"Тазпастуё па!е2у 12 początkowo p. premjer Grabski podczas konferen- 
cji jska miała miejsce wczoraj przed poł. zaproponował p. Wasilewskiemu 
stanowisko stałego członka sekcji do spraw Ziem Wschodnich. 

P. Wasilewski stanowiska tego jednak mie przyjął a to z tego powodu 
iż stała współpraca jego w sekcji wraz z min. St. Grabskim byłaby nie- 
możliwa ze wzglądów politycznych. 

    

targu z Niemcami. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o g. 5ej po poł. odbyło się posiedzenie Komitetu Politycz* 
nego Rady Min. pod przewodnictwem p. premjera Grabskiego, z udziałem 
ministrów biorących udział w obradach Komitetu Ekonomicznego R. M., oraz { 
członków delegacji do rokowań z Niemcami. i 

W wyniku posiedzenia zdecydowano dyrektywy dla delegacji do dal-, 
szych rokowań, przyczem na wniosek przewodniczącego polskiej delegacji ; 
w Berlinie dr. Prądzyńskiego, Rząd zgodził się na doprowadzenie do ukła- 
du prowizorycznego między Polską a Niemcami o charakterze czysto go- | 
spodarczym. 

  
  

  

] 

Иг Эо о- та dziea |   na pakt. 

Nie od rzeczy będzie również 

nadmienić, że we wtorek wręczono | 
w Berlinie wszystkie dokumenty dy: | 
płomatyczne w sprawie paktu, po: 
cząwszy od noty niemieckiej z @. 9 

lutego rb, aż do odpowiedzi fran* 

cuskiej ustalonej w Ganewie, 

Dokumenty te, wskazujące na róż 

nice stanowisk między Francją a 
Aaglją, dotyczą interpretacji angiel- 
skiej artykułu 19 statutu Ligi i zdą- 
żeją do podkreślenia, że Angja przy» 
znaje Francji prawo przemarszu tylko 

dla obrony traktatów arbitražowych 
nie cbejmujących sporów terytorjal- 
nych i przewiduje unieruchomienie 

Francji na wypadek, gdyby Anglja 

uznała, że Polska nie poddała się 

wszystkim postanowieniom  trakta: 

towym. 

Uwydatnia się w tem wszystkiem 

"prawdziwe oblicza Pnglji, nie dba- 
„Jącej wcale o nasze granice zachod- 
|nie i utrudniającej dyplomacji fran- 
cuskiej utrwalenie pokoju w Europie. 

Dyplornacja polska musi wytężyć 
wszystkie swe siły, by nie dopuścić 

do zaprzepaszczenia traktatu wer: 
salskiego, które chce zapoczątkować 

teža angielska i skaczące wokół niej 

| imperjum Hindenburga, 
I Z, Leliwa.     

Przemówie na Sejmowej Kom. Spr. Zage. 

i 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm. Komisji spraw zagr. min. spr. z. 
Skrzyński wygłosił obszerne przemówienie tyczące się obecnej sytuacji ! 
w związku z francuską notą do Niemiec o pakcie gwarancyjnym. Prze: , 
mówienie to w najgłówniejszych punktach podajemy. t 

P. minister stwierdził iż sprawa paktu gwarancyjnego stała od Trak: | 
tatu w Wersalu ad do noty niemieckiej z @. 9 lutego b. r. na martwym 
punkcie. ' 

Następnie p. Skrzyński zaznaczył doniosłoć faktu całkowitego poro- 
zumienia franko-angielskiego, oraz nierozerwalność wspólnego frontu 
Francji i Anglji, į 

Wspomniał o systemie arbitrażowym zapewniających bezpieczeństwo 
sojusznikom Francji oraz obowiązku Anglji przyjścia z pomocą Francji 
w razie jej zaatakowania przez Niemcy. й * 

Nader szczęśliwym pomysłem jest jawność całej roboty, mają byč bo- 
wiem wydane drukiem wszystkie dokumenty odnoszące się do rokowań 
w sprawie traktatu. į 

Stanowisko Rządu Polskiego jest w dyskusji toczącej się na temat 
bezpieczeństwa Europy jasne. : 

Problem bezpieczeństwa jest to problem uzgodnienia interesów indy- 
widualnych państw w granicach interesów ogólnych. 

Naszym punktem widzenia jest niezmienność, stałość nienaruszalność 
traktatów pokojowych. Myśmy stanęli na gruncie protokułu genewskiego. 

Interesy W. Brytanji, które są interesami światowymi nie dały się po* 
godzić z powyższymi koncepcjami. Trzeba było wynaleźć jakiś « wspólny 
modus v.vendi. Dało się to uczynić naogół dość szczęśliwe. 

Chwilę obecną w długim i zmudnym okresie rokowań o bezpieczeń- 
stwo i pokój świata nałeży uważać za pomyślną. Front aljantów jednolity 
jast utrzymany. Stanowiska rządów angielskiego i francuskiego są uzgod* 
nione nienaruszając solidarnych interesów Francji wspólnych jej z innymi 
aljantami. Niema mowy o częściowej realizacji traktatów. 

Niemcy przez zawieranie paktu gwarancyjnego dwustronnego wycho: 
dzą z przykrej moralnie, wjoennej izolacji stają się  współpracownikiem, 
gwarantem pokoju świata. Ale żeby być gwarantem i twórcą bezpieczeń: 
stwa ogólnego pokoju, trzeba przestać być wrogiem traktatów, które na: 
prawiły krzywdy przedwojenne, 

i 

| 

  

Grabskim będzie brał udział w pracach Sekcji p. Leon Wasilewski prezes ! 

Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 

EMOKRATYCZNY. | 

  

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
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. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Z Sejmu i Senatu. 

Nowela do ustawy i podatku 
przemysłowym. 

Na dzisiejszym posiedzeniu Sej- 
mu obradowano nad nowelą do po- 
datku przemysłowego. 

W głosowaniu przyjęto szereg po* 
prawek przeważnie Żwiązku Lud, Mar. 
przyczem prawie wszystkie poprawki 
Koła Żydowskiego odrzucono. Całą 
nowelę przyjęto w drugim czytaniu. 

Obrady nad| budżetem Min. 
Przem. i Handlu oraz Rolnictwa. 

Wczoraj o g 12-ej w poł. rozpo- 
częły się obrady senatu na których 
przystąpiono do omawianiu budżetu 
Min. Przem. i Handlu. 

Pierwszy przemawiał sen — Вгип 
(Z. L. N.) poczem po szeregu mów- 
ców zabrał głos min. przem. i han- 
|dlu p. Klarner, odpowiadając na sze- 
s poruszonych w dyskusji postu- 
atėw. 

Następnie przystąpiono do oma- 
wiania budżetu Min. Rolnictwa. Go* 
Gus 10 wiecz. posiedzėnie trwa 
ns dal. 

Sejm przyjmuje wniosek pre- 
zydenta w sprzwie regulowania 

długów przedwojennych. 
KOWNO 19.VI. (tel. wlas.). Prė- 

zydent Stulginskis powtórnie przesłał 
do Sejmu wniosek w sprawie regu- 
lowania długów dowojennych. Do 
wniosku, załączony był szereg po- 
prawek. Na posiedzeniu z. dn. 17 
bm. wniosek razem z poprawkami 
został przyjęty. 

—   

  

Roinicza wystawa w Kownie. 

KOWNO 19.VI. (tel. włas.). W 
Kownie ma być otwarta rolniczo” 
przemysłowa wystawa. Z zagranicz- 
nych firm najliczniej będą reprezento* 
wane firmy łctewskie. 

Napady wlików. 

* W okolicach Szawli pojawiły się 
liczae stada wilków, które poczęły 

| wyrządzać liczne szkody w inwentarzu 
ctłopskim. Miejscowa ludność zwró” 
сНа się o pomoc do klubów my» 
śliwskich. 

i a 

1 palsiw bałtyckich. 
Przyjęcie projektu ustawy 6. 
ubezpieczeniu społecznem. 

TALLIN 19.VI. (tel. włas.) Więk- 
szością głosów sejm przyjąl ustawę 
o ubezpieczeniu społecznem. : 

Zastosowano tutaj po raz plerwszy 
w estońskim sejmie imienne  głoso- 
wanie, 

Przeciwko ustawie głosowali ag: 
rarjusze i niemcy. 

Min. Wojny zarządał wydania 
sądom posła Jakobsona. 

TALLIN 19.VI. (tel. wlas.). Ma 
podstawie postanowienia sądu woj 
skowego = minister wojny zażądał 
od konstytuanty wydania posła Ja* 
kobsona, który oskarżony jest o 
przestępstwo z art. 102. - : 

Jakobson wszedł do konstytuanty 
z listy komunistów. 

TorókoW został aresztowany. 

TALLIN"19:V1, (tel. włas.) 17 bm. 
w nocy został aresztowany: przy 
przekraczaniu granicy sowieckiej "To* 
rokow szef wydziały „Charju banku”; 
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„To ma Tanis abi p. Racziewic jako in. pr wewn. 
Konferencja prasowa. 

Obejmuję stanowisko Ministra 

Spraw Wewnętrznych na życzenie 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

oraz na żądanie Pana Prezesa Mini 

strów. 
Nie nsieżę do żadnego stron- 

nictwa I wchodzę do pozeparlamen= 

tarnego rządu Jako fachowiec. Do- 

tychczasowa praca moja odbywała 

się z wyjątkiem krótszych okrssów 

na ziemiach wschcdnich naszego 

Państwa i ziemiom tym całkowicie 
była poświęcona. Ze względu na do- 
niosłość roli wschodniej połaci Rze- 

czypospolitej w całokształcie Intere- 

sów i spraw państwowych, mam na- 

dzieję, że uda mi się roztoczyć nale- 

żytą opiekę nad ziemiami dziś nej- 

bardziej ekonomicznie wyczerpane 

mi, najwięcej zrujnowanemi, wyma: 
gającemi pieczołowitej opieki. 

Jsko zegadnienie nzczelne w swej 
działalności wysuwam postulat za- 
bezpieczenia spokojnej i twórczej 
przcy w Państwie, stworzenia atmo- 
sfery prowadzącej do uwieńczenia 
pozytywnemi  wynikemi wysiłków 
wszystkich organów państwowych i 
spcłecznych. Przestrzegać będę sza- 
"eunku dla prawa i wolności konsty* 
tucyjnej I dlatego wymageć będę od 
podwładnych praworządności, która 
powinna cechowsć całokształt na- 

"szych poczynań państwowych i spo- 
łecznych. 

Wymagam od podległych mi u- 
"rzędów wykazania zdrowej inicjatywy 

i pogłębienia fachowej wiedzy. 
Zadaniem mojem będzie w za- 

kreślonych ramach przygotować grunt 
do pogłębienia programu poczynań 
ekonomicznych, gospodarczych i kule 
turalnych w całokształcie administra- 
cyjnego i gospodarczego życia Pań- 
stwa naszego. 

Co do samorządów miejskich i 
powiatowych, ustawy te jak wiadomo 
znajdują się na porządku dziennym 
Sejmu I unormowanie całej dziedzi- 
hy życia samorządowego należeć 
będzie do lzb Prawodawczych. Dążyć 
będę do dania możności tak ważnym 
w naszym życiu organizacjom samo- 

rządowym szerokiej inicjatywy go- 
“spodarczc-kulturalaej i organizacyj: 
nej, tak, żeby część trudu dźwigane- 

go przez Państwo przelać na samo- 
rządy, które powinny na trwałych 
podstawach finansowych, w harmonji 
z władzami państwowemi stworzyć 
trwałe więzy współpracy i współdzia- 

„łania pomiędzy społeczeństwem, a 
rządem. 

MW zakresie mojej inicjatywy pra- 
wodawczej znajdują się opracowywa 
ne cbecnie projekty ustaw: prasowej, 

„widowiskowej, o stowarzyszeniach, o 
korpusie ochrony pogrznicza, statut 
organizacyjny dla Województwa Ślą- 

  

skiego, o ustroju władz administra* 
cyjnych, o orzecznictwie administra- 
cyjro karaem, o egzekucji politycz- 
nej, o sądownictwie administrecyj- 

„nem i o policji. 
| Będę dążył do uchwalenia pro- 
jektów tych ustaw na Radzie Mini- 
strów, tak żeby mogły być przesłane 
Sejmowi do uchwalenia. 

Ponadto zamierzam  przeprowa* 
dzić znajdujące się już w Izbach Pra- 
wodawczych tak doniosłe ustawy jak 
o cudzoziemcach i ochronie granic. 
Obie one łącznie z będącemi w o- 
pracowaniu dotyczą podstawowych 
zagadnień w zakresie organizacji ży- 
cia administracyjno-państwowego 
muszą być trwałą rękojmią jego spo* 
koju i ładu. 

Wśród szeregu zagadnień wysu- | 
wa się w dzisiejszym stanie rzeczy w, 
dalszym ciągu na czoło zagadnienie 
kresowe, które Lędę traktował w za- 
kresie mcjej kompetencji, w płasz- 

czyźnie podniesienia stanu ekonomi- 
czno:gospodarczego i kulturalnego 
tych ziem przeż pomoc gospdarczą 
dla ludności i przez wzmacnianie 
pierwiastków kulturslno-oświatowych 
i cywilizacyjnych tego kraju. Oczy- 
wiście praca ta może się odbywać w 
granicach możliwości finansowych 
Państwa i stąd pewne ramy, ściśle 
ograniczone, należy jej zakreślić. 
Dwie są kwestje, związane z podnie- 
sieniem stanu naszych ziem wschod- 
nich: to sprawność administracji i 
służby bezpieczeństwa. W cbu tych 
pokrewnych dziedzinach uczyniono 
już bardzo wiele, co nie znaczy by 
nie należało w dalszym ciągu dążyć 
do ugruntowania tego spokoju, ładu 
i bezpieczeństwa, jakie osiągnęliśmy 
w ostatnich czasach oraz w dalszym 
ciągu rozwijać już zapoczątkowany 
dobry typ urzędnika — obywatela 
na rubieżach Rzeczypospolitej, 

Jestem sługą Peństwa. To mnie 
uprawnia do wymagańła gorliwego 
wykonywania ustaw Rzeczypospoli- 
tej, będących podstawą prawcrząd- 
ności, ostoją bytu państwowego, a 
przez to widzę skuteczny środek do 
zdobycia przez władze zaufsnia i sza: 
cunku. Będę przestrzegał, by życia 
nie zemierslo w ciasnych formułach 
suchej i bezdusznej formalistyki i 
dlatego będę dążył do uproszczenia 

| norm biurokratycznych dla ożywienia 
„| usprawnienia pracy i urzędowania. 

Na zakończenie zaznaczam, iż 
„jestem optymistą, czerpiącym wiarę 
gw przyszłość Narodu i 
ijego pierwiastkach cywilizacyjno kul- 
turalnych i żywotności sił, których 
jdobry przykład mieliśmy w okresie 
„ostatnich kllku lat naszej 
nej państwowości. 

  

  

| ————————————————————— 

Delegat Poiski na polsko-niemieckie 
rokowania podatkowe. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). я 

P. min. skarbu delegował prezesa Edwarda Bugnę do rokowań polsko- 

niemieckich w Berligie w sprawie zawarcia umowy dotyczącej kwestji 

podatkowych. 

Państwa w, 

W przyjętej 

ani poza niemi. 
Klub postanowił   

i dalszej tsktyki koła żydowskiego.   | zdenerwowaniu. 
tości 4-ch milj. złotych. 

carskiego Związku Banków. 

Warszawy. 

t—   
Przyjazd delegatów Francji i Austrji na 

Za punkt wyjścia taktycznej linji, 

ski przyjmuje to, że nie może przejść do porządku dziennego nad tem 

I aby żydzi na Ziemiach Ukraińskich byli narzędziem polonizacyjnych pla- 

i| nów Rządu i kół politycznych polskich. 
Powyższa rezolucja (lkreińców świadczy najwidoczniej o wielkiem ich terenach kałmuckich znowu ukazała 

° Иегоме rezolucję Ukrażńców. 
Obawy porozumienia polsko-żydow= 

skiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowego „Klubu Ukraińskiego” na 

którem m. inn. omawiano sprawą pertraktacji z Rządem, które w spole- 

czeństwie i prasie ukraińskiej wywołały pewien oddźwięk. 
rezolucji stwierdzono, 

pilnie śledzić-za przebiegiem pertraktacji polsko žy- 

dowskich i uzależnia swoje stanowisko od treści polsko-żydowskiej ugody 

Bank Gosp. Krajowego zaciąg: pożycz- 
kę w Szwajcarji. 

(Telefonem od własnego korespondenta Z Warszawy). 

Dowiadujemy się iż „Schweizerischer Bank-Verein w Bazylei ma za- 

wrzeć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego układ na podstawie którego ku- 

pi od Banku Gosp. Kraj. obligacje komunalne tego banku nominalzej war- 

Waluty za te obligacje uzyskane, użyte będą na pożyczkę dla miasta 

Krakowa którego gmina spłaci swój dawny przedwojenny dług do Szwaj- 

Pozatem Bank Gosp. Kraj. zaciągnie we wspomnianym banku szwa)- 

carskim pożyczkę gotówką w sumie 5 milj. zł. spłacalną w ciągu 3 lat. 

Nadto są jeszcze widoki sprzedania za pośrednictwem Banku Szwaj: 

carskiego dalszych partji cbligacyj komunalnych Banku Gosp. Kraj. 

p 

P. K. Morawski zastępcą min. Skrzyń- 
skiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż podczas nieobecności min. Skrzyńskiego spowo* 

dowanej wyjazdem jego do Stanów Zjednoczonych A. P. kierować będzie 

agendami Ministerstwa Spr. Z. delegat naszego Rządu przy Lidze Nar. 

p. Kajetan Morawski który w nadchodzący poniedziałek przybywa do 

kongres ralniczy. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś kurjerem paryskim przyjeżdza do Warszawy na międzynarodowy 

kongres rolniczy prezes naczelny organizacyj rolniczych we Francji p. 

de Vogue. 
Na dworcu powitają p. de Vogue przedstawiciele Min. Rolnictwa oraz 

prezes Centr. Tow. Roln. p. Fudakowski. 

i Jutro przyjeżdża po południu austrjacki minister rolnictwa p. Buchin- 

ger w towarzystwie kilku wyższych urzędników, deputowanych oraz pre-- 

* 

zesa wiedeńskiej Izby Rolniczej p. Reitera. 

cdrodzo ——————————— ——————————————————————————————————5 4 

Schwytanie sztabu bandy dywersyjnej. 

(Od własnego korespondenta). 
| ; 

! W wyniku dłuższej akcji, prowadzonej przez organy policji okręgu | 

Poleskiego na terenie powiatu Łuninieckiego w błotach pomiędzy Lenina- 

mi a Purzycynem został zlikwidowany w nocy z dnia 11 na 12 b. m. sztab 

grasującej tam bandy dywersyjnej. 

Banda ta pod dowództwem Kalinieńki dokonała szeregu napadów i by- 

ła na usługach Sowietów. 
W czasie walki herszt bandy został zabity oraz dwaj jego i 

Korż i Wcłodźko ciężko ranni. Kilko innych bandytów ujęto z bronią w 

ręku. 

że nie istnieje w chwili obecnej 

wspólna linja polityczna mniejszości narodowych w Izbach ustąwodawczych j 

do Koła Żydowskiego Klub Ukraiń- 

  

  

lacji Sowieckiej 

MOSKWA, 19.VI (tel. własn.) W 
tych dniach ukszało stę wydanie cen- 
tralnego wydz'ału statystycznego, wy' 
kazujące statystykę mobilizacyjną ro- 
syjskich sił wojennych w latach 1914. 
1918, mianowicie: W chwili wybuchu 
wojny Rosja miala 1.423.000 ludzi. 

W przeciągu 34/2 lat, zmobil:zc= 
wano 15.797.000 ludzi, zabitych zaś 
było. 775.400. 

Stetystyka zagraniczna stwierdza, 
iż zabitych w ciągu tego czasu w Ro: 

{ $1 bylo od 1'/2 do 2 miljonów.   Dżuma w Rosji Sowieckiej, 
i śmierć profesora I jego żony. 

MOSKWA, 19.VI (tel. własn). Na 

| się dżuma. 
W końcu meja zmarł na dźumę dr. 

Michajłow, który zaraził się podczas 
swej pracy lekarskiej; obecnie wsku- 
kam zarażenia się zmarła także jego 
ona. 

Jurenicz w Persji. 

MOSKWA, 19.VŁ (tel. własny) Do 
Teheranu przybył nowy przedstawi- 
ciel sowietów Jurenicz. Po drodze w 
większych miastach urządzono szereg 
przyjęć na jego cześć. 

Jest charakterystycznem to, że w 
tych przyjęciach brało udział wojsko 
perskie, do którego Jurenicz prze- 
mawiał. 

Wiec Chińiczyków w Moskwie. 

. MOSKWĄ, 19.VI (tel. własny). 14 
b. m. odbył się w Moskwie wiec 

wiali studenci chińczycy, znany japoń- 
ski kemunista Katejama, angielski 
komunista Braun i inni. Po wiecu 
urządzono demonstrację uliczną przed 
angielskim i japońskim konsulatem. 
Wiec i damonstracje odbyły się na 
or rozkazu parrji komunistycz- 
nej. 

lie ludności posiada Peters- 
burg. 

Według ostatnich gubernjalnych 
wiadomości statystycznych, ludność 
Petersburga dochodzi do 1.320.500 

* ludzi, + 

„22 

  
       Teatr Letni 

Dziś o godz. 4.50 pp. 

Popis uczniów klasy śpiewu 

solowego prof. A. Ludwiga. 

Wieczorem o g. 8 m. 15 w. 

Baron Kimmel 
operetka Kollo. 

  

j Jutro o godz. 4 ej pp. 

Występ Wiktorji Kaweckiej 

w operetce A. Wilińskiego 

Potęga miłości. 
Ceny miejsc zwykłe. 

  

dadajcie wszędzie „Razjera Wileńskiego" 

a ii ——
————— —————————— E
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Ijani Konserwatorów. 
Dalej więc do Mira. Mijamy nę 

"dzne, acz ożywione targiem miastecz- 
ko, Farę, gdzie był ongiś ów sławny 
dzwon „Karol“, o którym Chodźko w 
Pamiętnikach Kwestarza wspomina, 
że go Książa Panie Kochanku ulać 
jako votum kazał, a potem łgał po 
swojemu że łgo w Nieświeżu o 4-ry 

" mile słyszał I votum dopełnił. Wędru- 
jemy tu wszak po radziwiłłowszczyźnie, 
„cbsjmującej przestrzenie ogromne, 
wszak tam, w Nieświeżu, to stolica 
t,ch królów Litwy, a mijamy 
książęce rezydencje. Mir posiada do* 
tąd 4ro języczną, 4 ro wyznaniową I 
4-ro narodowościową ludność, a 
właściwie pięć narodowości tu widzieć 
meżemy. Bo prócz polaków - katoli- 
ków, Białorusinów.prawosławnych, Ży- 
dów i Tatsrów, mających tu swój 
meczet i mułłę, Mir słynął z dawien 
dawna jako ośrodek cygańskich obo- 
zów i nawet tu obierano króła cy* 
gańskiego, o którym w 1790 wiedzia- 
no, że się nazywał Jan Marcinkiewicz i 
zmarł po IZ latniem „panowaniu“, 
nad swym pięknym i koczowniczym 
ludem. : 

Pierwszą wzmiankę historyczną o 
Mirze, (opisanym przez Syrokomię w 
Wędrówkach po moicb niegdyś okoli- 
cacb i przez M. Sobieszczańskiego w 
Wiadomościach o sztukach pięknych 
w Polsce) znajdujemy pod rokiem 
1395, w którym tę dziedzinę książąt 

523 lata potem, znów tu przyszii, 
w 1918 r.). Należał Mir później do 
Giedygcłdowiczów, aw końcu XV w. 

posiadł je Jerzy Illinicz i ten zamek 
wspaniały, a warowny zbudował. 

Wnuk założyciela, od cesarza Fer: 
dynanda Il otrzymuje tytuł hrabiego 
na Mirze, schodząc bezpotomnie, 
ciotecznemu swemu,  Radziwiłłowi 
Sierotce, całe swe hrabstwo mirskie 
przekazał. Przeszło półtrzacia wieku, 
dołączywszy do swego tytułu książę: 
cego, hrabiowski, dzierżyli ordynaci 
nieświescy mirskie dobra. Až dopiero 
jako wiano córki ostatniego Ordyna- 
ta nieświeskiego w prostej linji, Do- 
minika, otrzymała je Stefanja Ludwi- 

ich $kowa Wittgensztejn, po niej zaś znów 
wianem poszło na rodzinę Hohenlo 
he i ci sprzedać wszystko na Litwie 
musieli. Mir kupił wtedy ks. Świato- 
połk Mirski z linii prawosławnej Mir- 
skich w 1892 r. i postawił ogromny 
pałac, dziś spalony, oraz niezwykle 
szpetną kaplicę grobową w parku, 
pomiędzy ruinami zamku, a nową 
rezydencją. 

Kiedy zamek przestał być mieszkal- 
ny, nie wiadomo dokładnie, spusto- 
szyli go Szwedzi, gdy ich Bogusław 
Radziwiłł na krewniaka, wiernego 

królowi Michała, naprowadził, jednak 

w końcu XVill w. był jeszcze za- 
mieszkały. Dziś pozostałe ruiny wspa: 
niałe robią wrażenie. 

Idziemy do nich po doskonałym 
obiedzie, jakim nas przyjmuje obecny 
dziedzic, knisź Swiatopolk - Mirski, 
uprzejm'e witający na ganku oficyny, 
zakurzoną i zgrzaną naszą gromadę, 

auta, pod lekko ironicznym wzrokiem 

Kniazia. Gospodarz, przechodząc, po- 

kazuje nam doskonale uporządko- 

'wane zabudowania i mówi o zamia- 

|rach na przyszłość, jakby był o 100 

(mil od granicy. Postawą wspaniałą 
dobrze symbolizuje bojarów ruskich, 

"a zarazem przypomina wojewodów 

polskich z obrazów Matejki, pozatem 

budzi wspomnienia Boulvarów pa 

ryskich i Promenade des Fngłais a w 
tej dziczy i wśród tych ruin, to wszyst: 

ko ma swój ciekawy charakter, malują- 

cy skomplikowane i dziwne powojen- 

ne stosunki. 
Restauracja Zamku, zaczęta nieu- 

miejętnie, obecnie przy fachowych 

wskazówkach Konserwatorskiego Urzę- 

du w osobie p. Remera, postępuje 

raźnie. W jednej z baszt jest elek- 

trownia, w drugiej książe Mirski u: 

rządza sobie mieszkanie. Wszystkie 

pięć baszt kilko-piętrowych z czerwo- 

nej cegły, o wnękach bielonych stoi, 

mało co zniszczone: olbrzymie mu- 

ry łączące je, ukazują w podwójnych 

rzędach idące komnaty, wśród któ- 

rych rosną drzewa i kracze niezli- 

czona ilość kawek. 
Na tle zieloności, z lustrzaną ta- 

flą wody u stóp, rude mury, stojące 

potężnie i krzepko wrosłe w tę zie 

mię, dają piękny obraz jakiejś niez 
możonej siły, pychy i dumy, jakiejś 

rycerskiej tradycji, która przetrwała 

wieki i do ostatka chce być piękna 

i dumna. Olbrzymiej grubości mury, 

po sześć łokci mające, ukazują ślady 

pięter i schodów, i licznych komnat, 

Go się tu działo? Jakie były losy te-     litewskich spustoszyli Krzyżacy, (w wysypującą się z „poharatanego“ go zamku przez długie lata? Nieste- 

ty, żaden djarjusz nie opowie nam 
'0 tem ani żadne kroniki. Tajemnica 
przeżyć tych murów rozsypie się w 

' proch wraz z niemi. FA musiał prze: 
trwać niejędną bitwę i oblążenie bo 

'każde piętro baszt posiada strzelnice, 
'fosy są ogromne, studnie w dziedziń- 
| eu, ślady stajen, składów, magazynów 
kule armatnie w murach, wszystko 
(świadczy o tem, jakie tu kiedyś wrza- 
ły walki. 

Ostatnie strzały jakie się obiły o 
czerwone mury  mirskiego zamku, 
były to salwy bolszewickich „naga- 
nów”, skierowane ku ofiarom teroru: 
P. Haciski, ks. Łotarewicz z Iszkoł 
dzi, p. Wołodźko, p. Kurnatowski, zgl- 
nęli tu w 1919 roku w marcu, a cia- 

Co jeszcze czeka tę strażnicę na 

„Kresach” Rzeczypospolitej?... Jedzie- 
my o szarzejącym zmroku do Nieświe- 
ża. Wjeżdżamy do czystego, porząd- 
nie zabudowanego miasta i w czy: 
stych hotelikach, bowiem nieobecność 
ordynata, nie pozwala nam zglo- 

sić się do zamku, spoczywamy po 
trudach całodziennych, zjadłszy w 
miejscowem Kasyno przyjemną ko- 

lację z przedstawicielami miejscowej 
inteligencji. 

Zrana, po śniadaniu w schludnej 
kawiarence, gustownie ozdobionej, 

ruszamy na Zamek. Cóż to za ogromi 
Ośmio boczny kompleks  zabu- 

„dowań, otoczony jeziorami. Pa*   
* nieńskiem i Pionierskiem, fosami, wo- 

dami, obrośnięty zielenią, od 3-ch 

ła ich wrzucone do studni zamko- 
wej, zostały później na cmentarzu | 
pochowane, 

wieków w ręku Radziwiłłów obecnie 
własność XIV ordynata, Albarta Ra- 
dziwiłła, 

To razydencja dynastji, to cała 
dynastja spoczywa w trumnach w far- 
nych podziemiach, a na przedzie fua- 
dator Mikolaj Krzysztof Sierotka, co 
testamentem nakazał potomkom wier- 
ną służbę Rzeczypospolitej, a siebie 
w pielgrzymskich szatach, z krzyży- 
kiem miedzianym, płótnem gierlicz- 
nem okrytego pogrzebać polecił 
„bez najmniejszej pompy wózkiem 
w jednego konia, a  chybaby 
ciężko, to dwiema końmi w kolas'e 
prostej”. 

To tęż linja nieswieska trwsła przy 
zacnym testamencie protoplasty. Zdra- 
dzały linje birżańska i klejdańska, ma- 
rząc o wielkoksiążęcej mitrze ale Nieś- 
wież stał przy królu i Rzeczpospoli- 
tej, i w osobie ks. Michała, za szwc @7> 
kich wojen, a i Karol Panie Kochanku, 
jak umiał, tak partykularnyjpatrjotyzm 
szerzył i narwany, szalony, ale hoj- 
ny, wpaniały i oddany Ojczyźnie ca* 
łem sercem ks. Deminik, ostatni 
ten z prostej linji ordynat, idzie ze 
swym pułkiem za gwiazdą Napoleo- 
na, a w nagrodę jednego pragnie by 
pierwszy na czele wojsk narodowych, 
wkreczyć do Wilna w 1812 roku. 

| teraz spoczął w grobach książę” 
cych bohater walk o wolność O,czyz- 
ny: tu śpi snem wiecznym Stanisł. w 
Radziwiłł, co lwią odwagę w bitwie 

pod , życiem przepłacił w 
1919 roku. JM. MAMA. © 

Sam Niešwiež stęga istnienie 
aż wiek Xili, jeśli wierzyć kronikom,   

chińczyków. Na wiecu tym przema”- 

а
 ®



Miz   
  

Wyłapanie uczestników napadu na po-| 
ciąg i dwór w 

(Od własnego 

Białostockiem. 

korespondenta). 

Banda która dokonała napadu na pociąg pod Narewką i na majątek 

Korneć, powiatu Wołkowyskiego została przed paru dniami wykryta i uję- 

ta w moczarzch puszczy Białowieskie j. 
Ujęci zostali bezpośredni sprawcy mordu na osobie rządcy i ochmi: | 

strzyni majątku Korneć, którzy do morderstwa się przyznali. 
Banda powstała pod dowództwe 

kordonu. 

  

Zaburzenia w Chinach. 
z bolszewikami. Przedstawiciel sowie- ' Generał Feng przygotowuje 

nowy zamach stanu. 

RYGA, 19.VI (tslegr. własny). Jak 
donoszą z Szanghaju, gen. Feng stoi 
na czele spisku, mającego na celu 
obalenie obecnego rządu w Chinach 
oraz wyzwolenie Chin z pod jarzma 
cudzoziemców. 

Amerykańskie zarządzenie. 

Poseł amerykański zabronił kate: 
gorycznie misjonarzom amerykeńskim 

krytykować zarządzenia władz angiel- 
skich. 

Interwencja Czang-So-Lina. 

RYGA, 19.Vi. (tel. wł)asny). Z Chin 
komunikują, iż marszałek Czang So- 
Lin z 10.000 żcłnierzy ma zająć Pe- 
kin, aby uniemożliwić zajęcie tako- 
wego przez gen. Fenge, który działa 
w ścisłym kontakcie i porozumieniu 

m 4:ch osobników, pochodzących z za 

  

tów w Chinach Karachan zupełnie 
otwarcie dąży do obalenia chińskiego 
rządu. 

Solidarność ludności chińskiej 

„Angielscy korespondenci powta- 
rzeją, iż cela ludność Chin otwarcie 
sympatyzuje ze strajkującymi i po- 
piera ich. : 

„Wejście psom angielskim i 
Japońskim wzbronione*. 

RYGA, 19.Vi (tel. własny). Wczo- 
raj został dozwolony wstęp cudzo- 
ziemcom do dzielnicy Pekinu, która 
dotychczas była niedostępną dla ob- 
cokrajowców; wejście za opłatą—zysk 
przeznaczono na cele pomocy straj: 
kującym. Przy wejściu umieszczono 
napis: „Wejście psom angielskim i 
jepońskim wzbronione”.   

z —————————————————————————————————— 

L posiedzenia Rady-Miejykij 
W dniu 18 b. m. odbyło się po- 

siedzenie Rady Miejskiej па której 

między innemi rozpatrzono: 1) refe- 
rat w sprawie dostosowania przepi 
sów o podatku od zbytku miaszka- 
niowego do statutu wzorowego, 

2) zostało załatwione przychylnie po- 
danie związku muzyków w sprawie 

udzielania im bezpłatnie ogrodu po- 
Bernardyńskisgo w sezonie bieżą: 
cym na urządzanie koncertów symfo- 

nicznych, 3) przyjęto referat w spra 
wie zmodyfikowania niektórych pa- 
ragrafów uchwalonych przez Radę- 
Miejską w dniu 30.XII 1924 r. prze- 
pisów obowiązujących o przechowy- 

  

  

legeta Rządu z dnia 20V 1925 r, 
4) rozpatrzono podanie Białoruskiego 
Zgromadzenia Obywatelskiego © 
zwolnienie od podatku za grę w 
„lotto” i w końcu zostało rozpatrzo- 
nem pismo Oddziału Wileńskiego 
Ligi Morskiej i Rzecznej w sprawie 
objęcia przez m. Wilno opieki i pro- 
tektoratu nad okrętem Rzeczypospo- 
litej Polskiej „Wilja”. Wobec spóźnio- 
nej pory godz. (11.30 w nocy) na: 
stęsnę 10 punktów porządku dzien- 
nego zostały odłożone do następne- 
go posiedzenia Rady Miejskiej które 
się odbędzie w czwartek dn. 25 b. m. 
o godzinie 8 wieczór, a wniosek rad 
nych p. p. Zasztowta i Godwoda o 
bezrobociu o którym wczoraj poda: 
waliśmy został przesłany do Komisji   

wa materjałów łatwopalnych, oraz Technicznej i Finansowej, które to 

„kon acji-1--czyszc2aniu.--kominėw  komisje będą go rozpatrywač w šro- 
m. fWilna, w myśl zastrzeżeń p. De-' dę dnia 24 b. m. (/). 

KRONIKA. 
|=] Dzis—Sylwerjusza P. M. , Bibljoteka Centralna Z. B, K. dla sto- 

| warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.— Domi- 

"20 ZE | nikas l и im. Tomasza Zana--W. Pohu Wschód słońca— g. 3 m. 15 | Czytelnia im. —W. Р 
lanka 14, otwarta w dnie powszednle (prėcz 

РОН оаНО пр ATS saledziałków rano) od 10 rano do 8 wiecz.   
Bibijoteki | 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 
— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
orozumieniem z RA z członków Zarz. 
-wa) w środy, piątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Z Z zg I IN T" BA 

które o Jerzym, księciu nieświeskim 
wzmiankują, miał on w 1224 w bit: 
wie z Pełowcami zginąć. W 1387 
kniaziowie niaświescy Hrehory i Jan, 
kładą swe podpisy w akcie złącze: 
nia Litwy z Polską, potem rozrosłe 
rody ruskich książąt Woronieckich, 
Zbarażskich, Wiśniowieckich z tych 
kniaziow się wiodą, a Nieśwież na- 

daniem Aleksandra Jagiellończyka do 
rodu Kiszków przechodzi i w 1533 
jako wiano Hanny Kiszczanki, Jano: 
wi Brodaczowi, Radziwiłłowi się do- 
staje. Zamek buduje syn Mikołaja 
Czarnego książe Radziwiłł Sierotka, 
nawrócony przez Skargę z protestan- 

* tyzmu, a wlašnie 6w „Czarny“ otrzymał 
tytuł księcia rzymskiego od cesarza 
Karcla V w 1547. Buduje się więc 
kesztel obronny, tak dla bezpieczeń” 
stwa przed „Rusią”, jak i dla prze- 
chowania archiwum litewskiego, któ- 
rego straż Żygmunt August stryjecz- 
nym swej Barbary powierzył. 

Stanęły tedy gmachy olbrzymiego 
zamku i trzy Ordynacje zatwierdzo- 
no; nieświeżską, olycką i dawidgro- 
decko-klecką. Stolicę swego państwa 
zrównali Radziwiłłowie w prawach z 
Wilaem i Krakowem. W 1574 fun- 
dował Sierotka Jezuitów i ogromną 
bazylikę im zbudował, z grobami dla 
swego rodu. 

Pozatem dal Niešwiežowi Bene- 
dyktynki, Bernardynów, szpitale, mons 
pietatis, przytułki i tp. 

Odtąd niejednokrotnie gościł za- 
mek królów (aż do Wilhelma Hohen- 
zollćrna włącznie), niejedno przebył 
oblężenie rosyjskie, szwedzkie i kon- 

z 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: 

Chomiczewsklego—W. Pohu anka 19, 
į Chrošcicklego—Ostrobra mska 25, 

Miejska—Wilefiska 28, 
|  Ottowicza —Wielka 49. 

„herentami Augusta II, i Leszczyńskie- 
go. Bogaciwa Zeinku byly nieopisa- 
ne, skarbiec przewyžszal stokroč krė- 

| lewski. Dziedzice gromadzili zbroje i 
obrazy. Kobiety z tego rodu, a wszak 
wśród nich była królowa Barbara i 
siostra Sobieskiego Katarzyna, klej- 
noty ozdoby złote, manele i ko- 
sztowności wspaniałe, poitrety ro- 
dzinne i obrazy włoskich i holender- 
skich mistrzów, gromedzi się też ar- 
chiwum 1 księgozbiór, jakiego nie ma 
w całej Litwie, wszak tu pierwsza 
autorka dramatyczna w Polsce Fran: 
ciszka Urszula z Wiśniowieckich Ra- 
dziwiłłowa, wystawia swe dworskie 
teatrum i sztuki pisze, podczas gdy 
mąż jej „Rybeńku”, sprawia nad wy- 
raz wspaniałe uroczystości kościelne, 
pogrzeby i funduje kościoł św. Mi- 
chała, i kaplicę w zamku. 

Po nim hulaszczy i rozrzutny ży- 
wot wiedzie Karol panie kochanku, 

| wojewoda wileński po ojcu. Pełna 
(Jest Litwa hałasu i awantur, jakie wy 
/prawiał ze swą Albą, zaprzysiężoną 
drużyną. W 200 koni najechał i oble- 
gał biskupa Massalskiego w Wilnie, 
wzniecił w mieście formalną wojnę 
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Stale dyžurują: 

Paka — Antokolska 54, 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego— Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘDOWA. 
— Wizytacja Starostwa pow. 

Wileńsko Trockiego przez p. Mi- 
nistra. Minister spraw wewnętrznych 
p. Władysław Raczkiewicz dokonał w 
dniu 19 czerwca wizytacji Starostwa 

i pow. Wileńsko Trockiego. 
Do zgromadzonych 'w gabinecie 

\ р. Starosty urzędników przemówił 
pan Minister podnosząc ich  owoc- 
ną pracę, pełnioną z poświęceniem 
orsz życzył na przyszłość pogłębie- 
nia wiedzy fachowej i osiągnięcia 
możliwie doskonałego wyniku swej 
pracy. (x) 

|  — Wizyty pożegnalne. Dnia 18 
i 19 czerwca r. b. Minister spraw 
wewnętrznych p. Władysław Raczkie- 
wicz złożył przed opuszczeniem Wil- 

na wizyty pożegnalne przedstawicie" 
lom władz nie zespolonych cywil 
nych i wojskowych oraz wielebnemu 
duchowieństwu. (x) 

— Pożegnanie w Delegaturze 
Rządu. Wczoraj o godz. 3 m. 30 w 
sali konferencyjnej Delegatury ze 
brali się wszyscy urzędnicy Delega- 
tury Rządu, aby pożegnać swego na- 
czelnika p. Władysława Raczkiewicza. 

W swej mowie p, Minister Racz- 
kiewicz podziękował urzędnikom za 
sumienną współpracę. (x) 

— Wyjszd p. Ministra z Wilna. 
Wczoraj o godz. 10 m.40, pociągiem 
pośpiesznym wyjechał do Warszawy 
Delegat Rządu w Wilnie p. Włady: 
sław Raczkiewicz, dla objęcia stano- 
wiska Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Na dworcu żegnali pana Ministra 
przedstawiciele władz II instancji, 
miasta, wojskowości, licznych stowa* 
rzyszeń społecznych oraz licznie ze- 
brani urzędnicy delegatury. (x) 

— Wyjazd p. Jocza. W dniu 
wczorajszym wyjechał do Warszawy 
naczelnik wydziału pracy ti opieki 
społecznej p. Konrad Jocz, który ma 

poruszyć razem z min. spraw wew- 

nętrznych p. Raczkiewiczem u władz 

u premjera ministrów p. Grabskiego, 
sprawę nabycia nieruchomości dla 
niektórych instytucji społecznych o- 
raz sprawę opieki nad bezrobotnymi 
jak również złożyć osobiście memor- 
jał bezrobotnych do władz central. 
nych o ulepszenie ich bytu. (x) 

OSOBISTE. 

Od. P. Ministra Raczkiewicza о- 
trzymslišmy pismo następującej treś- 
ci: Władysław Raczkiewicz, opuszcza” 
jąc Wilno, przesyła serdeczne podzię- 
„kowania wszystkim instytucjom i o- 
„sobom, które okazały mu tyle życz- 
liwości i poparcis, podczas pobytu 
w Wilnie. 

'  Jednoczośnie też wyraża podzięko- 
„wanie za złożone życzenia i gratu- 
po 

: Teatr Polski 

Dziś premjera 

Až trojaczki 
farsa Henneguina, 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

świeski rozdrapują rosyjskie wojska, 
furami wywożąc bogactwa radziwił: 
łowskie. 

Wreszcie wróciwszy do swych re- 
zydencji, Panie Kochanku, zajmuje 
się tylko ordynacją. Ustanawia w Nis- 
šwiežu szkołę kadetów, drukarnię, 

ki szkła, w Słucku fabrykę pasów 
kontuszowych, jeżdzi i posługuje się 
niedzwiedziami, hula z Fibańczykami, 
poluje i panuje jak król, na całej po: 
łaci Litwy, obojętny kto tam gdzieś 
na tronie siedzi, stolnik litewski, czy 
caryca. Bo i co mu tam! 

Syn jego Dominik, podniósł Nie- 
swież do tego stopnia, że go małą 
Warszawą nazywano, niestety, był to 
początek rozszarpania fortuny. Jedy- 
na jego córka Stefanja, w dom Witt- 
gensztejnów wniosła Słuck, Kopyl, 
Mir, Białę z ogromnemi przynależ- 
neściami, jako dobra aliodjalna, zaś 

„ordynacja „łaskawym” ukazem Ale- 
"xandra | w 1814 r. przeszła na linję 
poznańską, mianowicie na Antoniego 

; Radziwiłła z Ludwiką pruską, siostrą 
cesarza Wilhelma ożenionego. Po 

inim odziedziczył synowiec jego Wil 

  

teatr, w Urzeczu i Nalibokach fabry ! 

domową i konfederację litewską prze* helm, a po długich z Wittgensztej- 
ciw sobie, której skutkiem była u- | nami sporach, w czasie których opu- 
trata ordynacji i ucieczka do sułtań- | stoszały i zupełnie podupadły Nie. 
skich posiadłości! śwież zamienił się w nędzną mieści- 

Potem „w nędzy” przebywa (z 20|nę, a zamek w ruinę bez okien i 
miljonami zł. p. w kieszeni) w Dreźnie. | dachu, ordynatem został Antoni Fry 

Prędko się jednak ta niedola skoń- | deiyk Wilhelm, dziąd obecnego or- 
czyła, niebawem wrócił okryty chwa* | dynata. Ożeniony z br. Castellane, 
łą do łask królewskich i urzędów, j jej zawdzięcze, że zamek i gelerja 
znów fronduje, znów mnożą się kon- | obrazów z ruin powstała. Ta dzielna 
federacje, znów wygnanie i tułaczka   federackie w epoce walk między ade prawie w biedzie, a Skarbiec nie- 

kobieta sprawiłe, że spora część zra- 

— Zgon zasłużonego działacza. 
W nocy z dnia 18 na 19 b. m. zmarł 
po długich i ciężkich cierpieniach 
prezes urzędu rozjemczego Konrad 
Niedziałkowski, były naczelnik okrę- 
gu Wileńskiego. Źmarły był znanym 
i zasłużonym działaczem na Ziemiach 
Wschodnich. Cześć jego pamięci. 

W dniu wczorajszym p. Rane 
pacz. wydz. osobowego przy Delega- 
turze, złożył w imieniu ministra spraw 
wewnętrznych p. Raczkiewicza kondo- 
lencje wdowie po ś. p. Konradzie 
Niedziałkowskim. (1). 

— Z posiedzenia Urzędu Roz- 
jemczego. W dniu 18 b. m. odbyło 
się posiedzenie Urzędu Rozjemczego 
w sprawie ustalenia komornego mię: 
dzy innemi postanowiono: 1) za mie: 
szkanie składające się z jednego po- 
koju i kuchni przy ul. Antokolskiej 
ustalono opłatę w sumie 120 rb. 
rocznie, zamiast 180 rb. żądanych 
przez właściciela; 2) za loksl przy 
ul. Nowogródzkiej 4, składający się 
z pokoju i kuchni w sumie 550 rb; 
3) za lokal piekarciany mieszczący 
się przy ul. Zawalnej 24, składający 
się z piekarni, sklepu i mieszkania 
ustałono w sumie 1000 rb. rocznia, 
zamiast żądanych 1500 rb. przez włz* 
ściciels; 4) za lokal hoteluś„Wenecja” 
mieszczący się przy ul. Kolejowej 7a 
ustalono 4.000 rb. rocznie zamiast 
żądanych 5.500 rb, przez właściciela 
i8 spraw zostały odroczone z powo 

du rozmaitych przyczyn. Po eksmisji 
w jednej sprawie lokator został wy- 
eksmitowany za nieoplacenie komor- 
nego, przyczem udzielono mu jeden 
miesiąc zwłoki w przeciągu którego 
czasu musi się dobrowolnie wypro- 
wadzić, jedna sprawa o wyeksmito- 
wanie została odroczona, a 4 spra- 
wy o wyeksmitowanie zostały umo- 
rzone z powodu dobrowolnej umo- 
wy z obu stron. (1). 

— „Tani miesiąc". Jeden z więk- 
szych sklepów kolonjalnych przy ul. 
Ad. Mickiewicza wywiesił w swych. 
oknach duże plakaty opiewające: 
„tani miesiąc” na wszystkie produkta. 
Mniejsza z tem, że ten  „miesiąc” 
trwa cośkolwieczek za długo, gorsze 
to, że gdy zwabieni tak ponętną re- 
klsmą, zbliżyliśmy się ku oknom 
wystawowym, przekonaliśmy się, że 
ceny na wszystkie produkta nie tyl- 
ko że nie są tańsze niż w innych 
sklepach, lecz w niektórych wypad- 
kach — nawet droższe! (Naprzykład: 
czekolada mleczna „Sarotti” — 1 zł. 
tabliczka, wówczas gdy pospolicie 
kosztuje ona 90 a nawet 85 groszy!) 
Z tego wywnioskowzliśmy że jest to 
„tani miesiąc” dla... mądrych i radzi- 
my pamiętać o tem również i na- 
szym czytelnikom. (n). 

— Genjalkiewicze  „pracują”. 
Ni z tego ni z owego postanowiono 
rozszerzyć ul. Bonifraterską. Czemu 
ja właśnie, a nie inną jakąś ulicę — 
nie wiadomo, bo któż zbadał pomy- 
słów magistrackich przepastne głębi- 
ny?l Słyszeliśmy, że starożytne wą- 
skie uliczki śródmieścia jako cenny 
zabytek mają być zachowane, mimo 
że niedogodne, a szerokie, nowo- 
czesne ulice zostaną wytknięte w no- 
wych dzielnicach miasta, — tymcza- 
sem jednak na Bonifraterskiej rozwa:   

3 
———— 

kiś murowany stoi jeszcze na dro- 
dze, zamierza się również go zbu- 
rzyćl Dla kogo lub czego się to ro- 
bi. Czy dla półtorej autobusas, ktėry 
tu czasem przejeżdża, czy dla kilku 
przechodniów — nie wiemy, lecz wy- 
daje się nam, że jest to poroniony 
pomysł w stylu osławionego „pie- 
gutka”l (n). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Egzaminy nauczycielski. Pod- 
czas ostatnich egzaminów dla czyn- 
nych nauczycieli szkół powszechnych, 
a nie wykwalfikowanych 18 nauczy* 
cieli egzamin zdało, 3-ch nie zdało 
1 1 do egzaminów nie przystąpił. (x) 

— inspektorat szkół powszech- 
nych m. Wilna otrzymał z fundu- 
szów rządowych 1 mapę Polski Pias- 
towskiej Arnolde. (x) 

— Wystawy prac szkolnych. 
Szkoła powszechna 28 przy ul. Ste- 
fańskiej Ne 37 urządziła trzydniową 
wystawę robót „ręcznych uczennic 
tej że szkoły. Wystawa trwa od dnia 
19.VI r. b. do dnia 21 b. m. włącznie 
w godz. od 12 i pół w poł do 6 w. 
wstęp dla wszystkich bezpłatny. 

— Szkoła zawodowa im. św. Józe- 
faw Wilnie urządze pokaz prac uczen: 
nic w dnisch od 21 do 23 b. m. 
włącznie. Zwiedzać można w godzi- 
nach od 10-ej rano do 7-ej wieczo* 
rem. 

Jednocześnie wyprzedaż prac po 
niskich cenach. 

WÓJSKOWA. 

— Pożegnanie gen. Griebscha. 
W dniu wczorajszym of:cerowie Ko- 
mendy Obozu Warownego z płk. 
Pasławskim na czele żegnali gene- 
rała Griebchs, który już na stałe o- 
puszcza Wilno, przeniesiony do War- 
szawy na stanowisko inspektora for- 
tyfikacji. Gen. Griebschowi, który 
w czasie swej służby w Wilnie za* 
skarbił sobie sympstję wszystkich 
tych, którzy się z nim mieli sposo< 
bność zetknąć, towarzyszą życzenia, 
jaknajpiękniejszych rezultatów w no- 
wej, tak doniosłej pracy. 

— Drugi termin przeglądu po- 
borowych. Komisarjat Rządu na m. 
Wilno podaje do wiadomości, iż 
wszyscy poborowi, którzy z jakiche 
kolwiek bądź przyczyn do przeglądu 
się nie stawili we właściwym termi- 
nie, winni się zgłosić w dniach 22, 
23 i 24 czerwca r. b. pfzyczem ko- 
lejność stawiennictwa jest następu- 
jąca: poborowi zamieszkali w obrę« 
bie: 

Ii HM komisarjatów winni się sta- 
wić w dniu 22 b, m, o godz. 8 rano. 

Ill 1 IV komisarjatów winni się 
stawić w dniu 23 bm. o g. 8 rano. 

V i VI komisarjatów winni się sta- 
wić w dniu 24 bm. o godz. 8 rano. 

Niestawiennictwo bez uzasadnio- 
nych przyczyn pociągnie przymuso* 
we sprowadzenie i karę grzywny w 
wysokości 500 zł, lub aresztu do 6 
tygodni lub też obie kary łącznie. 

— Zakaz noszenia broni pal: 
nej przez podoficerów. Na sku: 
tek licznych wypadków spowodowa* 
nych nieostrożnem  obchodzeniem 
się z bronią, ministerjum spraw woj: 
skowych pozbawiło prawa noszenia 
i posiadania krótkiej broni  palrtej 
wszystkich podoficerów bez różnicy 
stopnia.   lono murowany płot, wycina się 

drzewa owocowe, a że dom tam je- 

<Па w te mury, ktėre-obca ta pani 
pokochała i poświęciła im wiele cza- 
su i pieniędzy. 

Obacnie wojna znów poczyniła ; 
swoje, znów zniszczenie. Zgrozal Ar- 
chiwum i bibljoteka leżą w strzępach, 
na podłodze porozrzucane, nie sprząt- 
nięte nawet! W sali portretowej, na 
podłodze, walają się konterfekty Ra- 
dzieiłłów i z wyrzutem patrzą na 
swęgo potomka. Przęz pięć lat może   
Kaplica z obrazem Sobieskiego, Mat. 
ki Boskiej, dość łądna, acz zupełnie 
nowa, kilka pokol jeszcze umeblowa- 

na się chyba było z tem  uporać.! 

W wyjątkowych wypadkach do- 
wódcy oddziałów moją prawo udzie- 

  

„utrzymanem, z dawnych pamiątek 
| pozostała dobrze odrestaurowana Fa-- 
ra, z freskami nienajlepiej odnowio: 
nemi, ale świadczącemi o bogactwie 

„ornamentyki tego Jezuickiego baro* 
"ku. Z sześciu innych kościołów (Be* 
nedyktynex, Św. Michała, za miastem; 
Św. Krzyża z opactwem w lesie o 3 

' wiorsty, Dominikanów) ledwie mury 
i ślady, czynne są tylko Fara i Ber- 

' nardyni. 
Oglądamy starą bramę słucką, ź 

kapliczką nad nią, chodzimy tu i tam 
'po mieście, dowiadujemy się, że stan 
(szkolnictwa jest dobry, gimnażjum 

nych tak, że o elegancji i zbytku ja: Od r. 1918-go, im. Syrokomli, semi- 
ki był, daje jeszcze 
śliwska, ozdobiona rogami łosi i je 
leni, freski na ścianach nad wschc- 
dami, hall wejściowy z pięknemi 

'świecznikami, oto smutne resztki 
' dawnej chwały. 

Dziedziniec i architektura gmachu 
brzydkie, surowe i nagie, nudne i 
jakieś krzywe.. W prawej oficynie 
mieści się teraz seminarjum nauczy- 

pojęcie. Sala my- 

ożywiają ten strupieszały zamek, na 
granicy Rzeczpospolitej leżący. 

Wszak państwo sowietów o 10 
kilometrów... 

Dla ciekawości notujemy: ordyna- 
cja nieświeska liczyła, tylko w Miń:, 
szczyźnie: 8 miasteczek, Nieśwież, | 
Dawidgródek, Kleck, Siniawks, Cim- 
kowicze, Siemiežewo, Stary i Nowy 

ru, dotego obecnie dołączyła się or* 
dynacja Ołycka,   bowanych przez Rosjan rzeczy wró» W mieście, czystem, porządnie ; 

cielskie i jedynie głosy tej młodzieży | 

Świerżeń, Ogółem 7.600 włok cbsza- į Ё 

narjum nauczycielskie 200 uczennic, 
2 kursy preparandy, szkoły powszech- 

"me: polska, żydowska i rosyjska. 
Mieszkańców liczy Nieśwież 7.500, w 

"czem 60 proc. żydów, reszta w póło- 
‚ 91е katolicy i prawosławni. Rada 
"miejska składa się z 12 radnych 
"chrześcijan i 12 żydów. Prezydent 
jest chrześcijaninem, vice-prezydent 
żydem. 

Nieśwież posiada swą gazetę 
„Wspólna Sprawa*, bezpartyjny сг- 
gan Ziemi Nowogródzkiej, tygodnik, 
pod red. p. Z. Domańskiego, ma ра 
rę tysięcy prenumeratcrów. 

Pod miłem wrażeniem udanej wy 
cieczki, w sympatycznym zespole, 
bez przygód i przypadków, rozstaje" 
my się na dworcu kolei słowam: 
„dowidzenia“, 

Hel. Romer 

— 
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lania pozwoleń sa broń, lecz w re 
zie nieszczęśliwego wypadku ponoszą 
osobistą odpowiedzialność. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE 

— Pożyczka na szkołę rolni- 
czą. Sejmik powiatu Wiieńskc-Troc= 
kiego otrzymał o Ministerstwa rol- 
nictwa i dóbr państwowych 54.000 zł. 
w charzkterze długoterminowej pc- 
życzki na urządzenie szkoły relniczej 
w Bukiszkach. (x) 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Zebranie likwidacyjne człon 
ków b. „Hramsdz. Sabrańnia". 
Za zezwoleniem p. Komisarza Rządu 
na m. Wilno w niedzielę 21 czerwca 
r. b. o g. 4-tej pp. w lokalu Bialcr. 
Centralnej Szkolnej Rady (Wileńska 
12—6) odbędzie się walne zgroma- 
dzenie b. członków zamkniętego ża 
grę hazardową klubu biełoruskiego 
(& z. „Biełar. Hramadz. Sabrańnie”, 
Na porządku dziennym:* 1) Wybór 
Komisji Likwidacyjaej, 2) Sprawy 
bieżące. 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— W sprawie akcyj Banku Pol 
skiego. Kiedy poruszono w „Kurį. 
Wileńskim" w dn'u 8 lutego r. b. 
sprawę akcyj Banku Polsk. dla urzęd 
ników, sądziliśmy, że może artyktł 
ów irafi pod właściwy adres i przy 
czyni s'ę do załatwienia tej kwestji. 
Niestety, — był on głosem wołają 
cego na puszczy! — Przypominamy 

Ž 

zatem powtórnie, że urzędnicy ktėrzy : 
zostali zredukowani w 1924 roku — 
ł który w lutym, marcu I kwietniu 
1924 r. wpłacili zaliczki na akcji Ban 
ku Polskiego, w urzędach, w któ- 
rych służyli, dotąd nie otrzymali 
zwrotu wpłaconych zaliczek na akcje, 
których oczywiście będąc zredukowa- 
nemi, wpłacić miesięcznie nadal nie 
mogli, jak przy subskrypcji im mie- 
stęczne. Zaś spłacać naraz wszystkich 
rat oczywiście nie mogli, tracąc służ- , 
bę i stając się bezrobotnymi. — Czy 
więc oni ci bezrobotni! długo jeszcze 
czekać będą na swoje pieniądze, któ 
re z pewnością Bardzo by im się 
przydały, a z których Skarb Państwa 
użytkuje? Smutny to epilcg do na' 
szych pożyczek państwowych а Ко: 
mentarze są tu chyba zbytecznel 

*ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Wiec P. P. $. W niedzielę 
dnia 21 b. m. odbędą się w Wilnie 
2 miece P. P. S., organizowane przez 
Okręgowy Komitet Robotniczy, pier- 
wszy dla kobiet a drugi dla bezro- 
botnych. (x) ; 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Przepisy przeglądu żywego 
inwentarza. Ministerstwo Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych przesłało do 
związków kółek rolniczych projekt 
przepisów, dotyczących przeglądu 
bydła, owiec i trzody chlewnej z 
prośbą o nadesłanie opinii. (x). 
 — Zły urodzaj owoców. Z pc- 

wodu nie odpowiednich warunków 
ztmosferycznych, przewidywany jest 
w r. b. zły urodzaj owoców. (x) 

— Kursy przetworów owoco- 
wych. Jak się dowiadujemy, w naj: 
bliższym czasie związek kółek rolni- 
czych ma zamiar zorganizować kur- 
sy przetworów owocowych. (x). 

— Popis publiczny w Konser- 
watorjum. Dr. 21 b. m. (w Niedzie 
lę) odbędzie się w Sali „Lutni” do- 
roczny popis publiczny uczniów i ue 
czenic Konserwatorjum Muzycznego 
w Wilnie. Początek o godz. 12 w 
poł. Bilety w kasie „Lutni* od g. 
11—1 i cd 3—9 wiecz. 

— Warunki przyjmowania kan- 
dydalów do instytutu „Reduta”. 
„Reduta”, rozpoczynając VII rok ist- 
nienia przeniesieniem się do Wilna, 
prowadzić będzie w Werkach pod 
Wilnem Instytut Sztuki Teatru, Szcze: 
gółowych objaśnień tyczących się 
warunków przyjęcia do Instytutu u- 
dziela Sekretarjat „Reduty” piśmien- 
nie lub ustnie w Zamku Królewskim 
w Warszawie, między godz. 4 a 5-а 
po poł, do dnia 1 lipca. Wymaga 
się od kandydatów: 1) świadectwa 
maturalnego lub dowodu ukończenia 

ły średniej lub wyższej; 2) świadectwa 

stan zdrowie; 3) niezależności ma- 
terjalnej (możności utrzymenia się 
przez rok); 4) złożenia egzaminu do 
Instytutu, składającego się z badana 
warunków zewnętrznych, głosu, dykcji, 

dania wiadomości z zakresu literatu- 
ry i poszczególnych dziedzin sztuki, 
oraz przekonań artystycznych. Przed 
egzaminem należy złóżyć na piśmię 
swój życiorys. 

— Wieczór kursów im. Cza: 
ckiego. Dnia 21-go czerwca r. b, 

iw niedzielę o godz. 7ej po poł. w 
|sali Tow. Gimn. „Sokół” ul. Wileń- 
į Ska 10 cdbędzie się muzykalno- 
(wokalny wieczór szkclny, organizo 
wany przez Kursy Gimnazjalne im. 
T. Czackiego Pol. Macierzy Szkoln. 

| Program: obejmie śplew chóru 
szkolnego, grę na fortepianie, dekla- 
mację i taniec plastyczny. Wykonaw- 
cami programu są wyłącznie ucznio- 
wie i uczenice Kursów Gimnazjal- 

! nych, 
| Wejście dla dorosłych — 2 al, 
dla młodzieży — 1 ał. 

'  — Ogólno-polski zjazd leśni 
ków w Wilnie. W dniach 4, 5 1. 6 
lipca r. b. odbędzie się w Wilnie 
ogólno-polski zjazd leśników. (x). 

Odczyty © lotnictwie w 
szkclach, Mając na celu Jak najda- 
lej idące spopularyzowanie idei lot- 
nictwa szczególnie wśród zastępów 
młodzieży szkolnej, zarząd wileńskie- 
go komitetu wojewódzkiego Ligi 
Obrony Powietrznej Państwa już zor- 
ganizował i organizuje na przyszłość 
szereg popularnych odczytów o lot: 
nictwie, bogato ilustrowanych prze 
zroczami. Odczyty wygłaszane będą w 
szkołach. 

Inspektorat szkolny polecił zarzę- 
„dom szkół powszechnych, nie utrud- 
riać pralegentorh Komitetu L. O. P. 
P. urządzania odczytów w szkołach 
powszechnych, a naodwrót zawsze 
jść na rękę komitetowi L. O. P. P. 
we wszystkich jego zamierzeniach w 
tym kierunku. (x). 

j. — Wycieczka zw. kół. roln. 
Onegdaj wyjechała wycieczka zwią- 
zku kółek rolniczych na wystawę do 
Liskowa. 

Powrót wycieczki oczekiwany jest 
*27 b. m. (x). 

Z PROWINCII. 

— Nowy burmistrz w Trokach. 
*'Nowo obrany burmistrz miasta Trok 

  

  

КО ВОЕК 

szkoły artystycznej na poziomie szko- ; 

lekarskiego, stwierdzającego obecny ; 

słuchu, poczucia gestu i rytmu; ba: | 

wILE Ń s 

RÓŻNE.yp. Budrewicz rozpocznie urzędowa- 
nie w dniu 1 lipca r. b. (x) 

— Klęska gradowa. Grad, który 
wypadł przed paru dniami zniszczył w 
pow. Osźmiańskim około 200 ha cz! 
miny i w Trokach wybił na ogrodach 
ogórki. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Usiłowanie zabójstwa. W dniu 

pić w rzece Wilji Tanię Afanasiewiczównę, 
zam. przy ul. Świerkowej 22, którą jednak 
zdołał uratować maszynista statku Leonard 
Łopaciński, Mfanasiewiczówna została od- 
wieziona do domu. Władze wojskowe zo 
stały o tym wypadku pow'adomione (!) 

— Zniewolenie. Wanda Aleksandro- 
wiczówna, lat 13, zam. przy ul, Brzeg An- 
tokolski 19, w dniu 18 b. m. została znie- 
woloną przez Rynkiewicza Bronisława, zam. 
tamże. (1) 

— Znów bibuła komunistyczna. 
W czasie obchodu przez patrol policyjny, 

,w dniu 19 b. m. o godz. 3.30 rano, znale- 
ziono na ul. Szpitalnej egzemplarze odezw 
komunistycznych w języku białoruskim. (I) 

— Katastrofa. W dniu 18 b. m. auto- 
'taksometr Jk 14, najechało na doróżkę, 

i powożoną przez Franciszka Rusleckiego, 
* skutkiem czego została uszkodzona doróż- 
‚ Ка 1 роКа!еёгопу koń, Wypadku z ludźmi 
nie bylo. (I) 

— Kradzieże. Bierżowski Izaak, zam. 
przy ul Wielkiej 30, zameldował pclcji 
VI komisarjatu, że w dniu 18 b. m. niezna- 
nt sprawcy przy pomocy wybicia szyby w 
oknie, skrzdlt z mieszkania jego żony, zam. 

| przy ul. Potok 18, ubranie | bieliznę. War- 

  
tość skradzionych rzeczy poszkodowany 

ł oblicza na 2000 złotych. 
— Linklewicz Malwina, zam. przy ul. 

, Kelwaryjskiej 131, w dniu 18 b. m. zamel- 
dćwala policji IV komisarjatu, że nieznani 

| sprawcy za pomocą podroblonego klucze, 
j skradli jej różne rzeczy 1 bieliznę. 
Poszkodowana wartość skradzionych rze- 
czy cblicza na sumę 150 zł. Podejrzenia 
brak. Dochodzenie w toku. (I) 

— Murychnikowa Gitis, zam. przy ul. 
, Raduńskiej 94, w dniu 18 b. m. zameldo- 
| wała policji Il komisarjatu, że przez nie- 
; znanych sprawców, którzy za pomocą wy- 
łamania otworu w murowanej ścianie, skrś- 

fdll jej ze strychu dwa kożuchy I bielizrę. 
Poszkodowana wartość skradzionych rze- 
czy oblicza na ogólną sumę 200 zł. (I) 

Na prowincji. 

— Pobicie śmiertelne. W nocy z 
14 na 15 b. m. we wsi Sśłata gm. Rzeszań- 
skiej, pow. Wileńsko Trockiego został cięż- 
ko pobity Ciunajtis, mieszkaniec wsl Dwo- 
rzyszcze przez Wojciechowskiego | innych. 
Pobity Ciunajtis został przewieziony do 
szpitala Ś-go Jakóba, w którym w dniu 
16 b. m. zmarł. (I. 

— Policjant-defraudantem. W dn. 
16 b. m o godz. 2 z Posterunku Policji 
Państwowej w Woropajewie uciekł w nie- 

| wiadomym kierunku posterunkowy Waci 
tarz Włodzimierz, który zdefraudował 180 
zł. pieniędzy skarbowych 1 160 złot. pry- 
watnych. (I) s я 

' —fPożar. W dniu 15 b. m. o godz. 
22 we wsi Borówka, gm. Postawskiej, pow. 
Duniłowickiego wskutek niewyjaśnionej 
narazie p:zyczyny wybuchł pożar. Spłoneło 
kilka budynków. Szczególów narazie brak. 

! 

Teatr i muzyka. 4 

— Teatr Polski. „Aż trojaczki"—kro- 
tochwila Hennequina, którą 
wczoraj wystaw ł, daje pole do popisu ar- 

j tystom, a przez splot najzabawniejszych sy- 
jtuacji pobudza widzów de nieustannego 
śmiechu Wykonawcami tej nowości w ro 

| lach głównych są: pp. Kuszlówna, Wrońska, 
, Frenklėwna, Molska, Dunin: Rychłowska, 
Wyrwicz, K'jowski, Hajduga I Płonka-Fiszer, 
zarazem reżyser sztuki. 

— Teatr Letni (Ogród po Bernar- 
, dyński) „Baron Kimmel”—operetka Kollo 
|jeszcze dziś, jutro pojutrze bawić będzie 
publiczność. Wykonawcy ról głównych pp. 

, Kurnakowicz, Piwiński, Purzycki, Brusiklė- 
wicz, Marjański, craz panie: Kosińska, JA- 
roszewska, Jasińska są codziennie oklaski- 
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markizety, 

Gotowe ubrania i 

  

Oddział w Wilnie, 

ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

POLECA NA SEZON LETNI 

w dziale manufaktury 
Wełny zagraniczne, jadwable, b:tysty, mušliny, 

kamgarny ubraniowe i paltotowe, 

—- 

     

  

ndiowy peł 

kowski 

       
    

          
palta. Wykonuje wszelkie 

    

Na żądanie wraz ze 

  

  

lo ma do ynie 
a nie chce błądzić 
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it. p.) od zł. 40. 

18 b. m. dwuch szeregówców 3 p. saperów, : 
Sergol Józef | Głuch Józef usiłowało uto- ; 

Teatr Polski 

     
   

Herby Polskie 
gotowe na kamieniu (onyks, krwawnik 

złotym z próbą 

nA 

wani hucznie za swe pełne hnmoru | wer- 
wy dawane typy. Operetka ta cieszy się 
powodzeniem wyjątkowem. ‚ 

— Popoludnlowy występ W. Ka- | 
weckiej. „Potęga miłości" — operetka A. 
Wilińskiego, grana będzie raz jeszcze z u- 
działem znakomitej primadonny W. Ka- 
weckiej w niedzielę O g. 4-ejąpp. Ceny 
miejsc zniżone. ! 

— Premjera „Nocy Bachusowej'. 
Kończący się sezon teatralny operetkowy 
mieć będzie jeszcze jedną atrakcję, a mia- ; 
nowicie premjerę Nocy Bachusowej”—Br. 

! Granichstaedten'a, która jest dla swych war: į 
tości muzycznych zaliczona do najpiękniej- ' 
szych. W roli głównej kobiecej wystąpi 

| Wiktorja Kawecka, studjująca od dłuższego | 
, czasu swą rolę; męską barytonową  partję 
|wykona K. Krugłowski, który reżyseruje tę 
premjerę. Zaznaczyć należy że Teatr nasz 
pierwszy w Polsce wystawia tę interesującą 

;ze wszech mlśr nowość. 

— Wianki. Dnia 23 b. m. Z.A.S.P. i 
Koło Słuchaczy Wydziału Sztuki U. S. B. I 

+ P.Ž.P. urządza doroczce wianki z nader u- 
rozmsiconym programem. W części kon- 

, <ertowej biorą udział zespoły Teatrów Pol- , 
skiego I Letniego, na czele z p. Wiktorją 
Kawecką. 

— Popołudnie operowe. Popis 
uczniów klasy śpiewu solowego prcf. Adama 
Ludwiga odbędzie dziś w sobotę, o go- 
dzinie w pół do 5-ej w sali Tearu Let- 
niego (w ogrodzie po-Bernardyńskim). Pro- 
gram wypełnią arje operowe Moniuszki, 
Zeleńskiego, Smetany, Mozarta, Rossiniego, 
Verdiego, Bizeta, Wagneró; zespoły opero- 
we, jak — sławny sekstet z „Uon-Juana“, 

| duet z „Aldy* I tercet z „Carmeny”, oraz 
cały akt lil „Fausta” (ogród Małgorzaty) w 
scenicznem wykonaniu I pod reżyserją prof. 
A. Ludwiga, 

    

Ks ažki dadesłane do Redakcji 
Teatrzyk wileński nr 18. i 
Bonifacy Wrzos. Jagienka I Smok. 

Obrazek sceniczny w trzech odsłonach dla 
młodzieży i dzieci. 

Dosyć długi i rozwlekły powtarzą starą 
bajkę o smoku w różanym ogrodzie już | 
nieraz opracowaną na scenę nawet. Niniej- ' 
sza przeróbka jest zbyt długa i mało dow- 
cipna, a kosztowna do wystawienia. 

    

; Ruch wydawniczy. 
organ igi Morskiej || 

  

— „Morze” 
Rzecznej nr. 6. Treść tego zeszytu wydane- 
go z oka*jl „Tygodnika Bandery” barwniej 
niż inne jest nąstępująca: „Odezwa Ligi 
Morskiej I Rzecznej”, „O żaglowy okręt 
szkolny dla marynarki wojenrtej”—J. Un- 
ruga, „Łodzie podwodne"—A. Rylke, „Ma- 
zury a morze*,—red. E, Sukertowa, „Gdańsk 
a Bałtyk”, „Wyszkolenie przyszłych ofice- 
rów marynarki, —Tadeusz Stecki, „Pelltyka 
w zakresie rybołówstwa”—J. Borowik, „Ja” 
kie statki są potrzebne dla linji żeglugo- 
wych: motorowe czy parowe" — J. Klejnot- 
Turski, „Budową basenu amunicyjnego na 
Westerplalte w Gdańsku” — Z. Muszyński, 

' „Perspektywy rozwoju polskiego handlu 
morskiego” P. Bomas, „O drogę rozwoju 
słownictwa morskiego" J. Rychliński, boga- 
ty dział o lcjalny 1 sportu. Zeszyt zdobi 
około 80 aktualnych ilustracji, okładkę ry- 
sował A. Aleksandrowicz. 

aaa cw 1 

Rozmaitości. 
Potęga złota. 

Niedawno bświł w Warszawie,—o czem 
już donosiliśmy — p. V. Cidrence Dillon, 
szef firmy „Dillon, Read Co” jeden z naj- | 
potężniejszych bankierów świata, którego | 

: majątek, choć powojennej daty, może Iść 
już dziś smiało w zawody z bogactwami 
Morganów i Vanderbiidtów. Jaką potęgę 
przedstawia miljoner amerykański łatwo 
soble uzmysłowić, zważywszy, że ten sam 
Dillon, przed kliku tygodniami, kupił zna- 
ną febrykę samochodów „Dodge Brothers" 
za okrągłą sumę 150 miljonów dclarów. 
Jest te kwota, za którą możnaby n. p. wy- 
kupić więcej niż połowę obszaru polskiej 

  

  

\ 

i 6%0 obligacje   wielkiej własności, oszacowanej na 250 milj. 
dolarów. (v) 

    

1 Unętani Pańsiwoweni 
w labiryncie korytarzy i pokoi i tracić drogiego czasu 

nadaremno, — znajdzie wszelkie informacje 

w księdze „WiINO%, kiedy i do kogo udać się należy. 
Podwójny skorowidz w końcu księgi „Wilno* ułatwia wyszukanie Urzędu. 

w Księgarniach I w.Redakcji „Księgi”, ul. Garbarska 1, m, 23. 

Zatwierdzone przez Miqisterjum Spraw. Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

Ne 137 (289) 

Z sądu. 
Kara śmierci. 

W Dokszycach przed paru dniami zo- 
stał skazany przez sąd doróźny na karę 
śmierci gajowy Romanowski, za zabójstwo 
konflderta Kabcewlcza Kužmy. 

Wyrok został wykonany. (x) 
—н 

  

  

  

Моа yu 

Przy zajęciach gospodarskich. 
W obecnym sezonie bardzo m 

jest zajmowanie się kuchnią I gospodarst- 
wem wogóle. Rzecz prosta, że tego w żad- 
nym wypadku nie można robić w zwykłej 
sukience, a trzeba koniecznie mieć strój 
specjalny. 

Na ostatnim pokazie mód w Paryżu 
ogólne uznanie wzbudziła „kuchenna“ su- 
ktenka, której łatwość uszycią I tanlošė 
materjału zapewnia powodzenie. 

Suklenkę taką szyje się z ceraty co 
jest ogromnie praktyczne. Krój jest b. prosty 
bez rękawów I główną elegancję jej stano- 
wi kolor. Ładnie wygłąda kolor błękitny, 
Jeśli ktoś ma naczynie kuchenne miedzia- 
ne, odbija bowiem dobrze od miedzi —o- 
czywiście, że przy naczyniach niebieskich 
emaljowanych, kolor ten wogóle traci i nie 
należy go używać. 

Praktyczność tej sukienki polega na 
tem, że jest zawsze czysta, mic bowiem 
łatwiejszego, jak obmycie jej gąbką zwil- 
żoną w wodzie, do której należy dodać pa- 

ji kropel zwa, a dia stłumienia przy- 
rego ząpachu, można dolać iroch: ichś pałka lać ię jaki 

Do sukienki nieodzowny Jest czepeczek 
(ceratowy. albo lepiej gumowy w jakimś 
kontrastowym, lub tym samy co suknia 

„kolorze. Oczywiście gumowe rękawiczki 
I pantofelki. (i) 

        

Ze sportu. 
Akademicki, ap alrnw Qbóz 

„Zarząd Akademickiego Związku Spor- 
towego w Wilnie, zawiadamia człenków, iż 
wzorem lat ubiegłych Centrala Polskich 
Fkademickich Związków Sportowych urzą- 
dza obóz letni nad morzem, pod klerow- 
nictwem fachowem znanego trenera lekko- 
atletycznego pana Handwarth'a. A. Z. S. w ' 
Wilnie ma w owem obozie zarezerwowa- 
nych miejsc 15. Zapisy I Informacje udziela 
Sekretarjąt Związku w dniach dyżurów”, 

  

оее Н 

Gielda warszawska 
z d. 19—VI 25 r. Giełda pieniężna 

  

zedaż ki Belgja 2431 T M 
la 5,18%/2 5 

Holandja 208,50 208, 
Londyn —  25,2€1/2 25,82 
Nowy York 5,181/2 5,20 

Paryż 24,53 24,50 
Wieki TŁ 15,43 

й 7 73,35, 
Włochy 19,40 19,86 
Szwajcarja 100,95 101,80 
Stockholm 139,05 139,40 
Kopenhaga 99,10 99,36 
Funty ang.  25,251/2 25,32 
Franki fr. 24,09 24,96 
8 proc. Pož. konwers. 71—72, 
Pož. kolej. 90-—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. | 63,75 —64,50 
44/2/0 listy z. T. Kred. Z, przedw.2,50—21, 
5% listy z. warsz. przedw. 18,10 
41/ą 0/0 warsz, sive 14,75—14,65 

arszawy z 17 r. 4,90—4,95 

Redaktor Józef Batorowicz, 

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła I 

Jagiellońska Kr 9, m. 30. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

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

    

  

    

    

  

Cena. 6 złot. Do nabycia 

   

  

   

  

pierścionkiem (przysyłać miarę w zgięciu 
palca) od 75 gr. wysyła za zaliczeniem. 

Sklep Jubilerski „Józef, 
Warszawa, S-to Krzyska 19. 

Wszelkie zlecenia wykonywa się niezwłocznie. 

roboty w zakres krawieczyzny wchodzące. 

.w dziale meblowym 
MEBLE od najwykwintniejszych do najskromniej- 
szych, Spółdzielniom, kooperatywom oraz stowarzy- 

-szeniom udziela się ulgowych warunków. 

Od dnia 1-go czerwca r. b. z powodu urlopu personelu magózyn i Bluro 
czynne od 9 rano @0 1 po poł. | od 3—7 wiecz. 

  

   

     

  

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne'1, tel. 82 

| PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy- 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

    

     

    

    

              

    

  

     

  

Nerwowi, Neurastenicy, 
którzy cierpią na drażliwość, słabość woli, 
brak energji, melanchciję, przesyt życia, bez- 
senność, ból głowy, przesadzoną wrażliwość 
nerwów, śledziennicę, nerwowe zaburzenia 
serca I żołądke, otrzymają bezpłatnie bro* 

        
    

Pokój duży 
z balkonem, umebl; ele». 
ktrycznością | usługą «do 

Poszukuję 2—3 pokoi | 
z kuchnią I wygodami w centrum miasta. | 

Są do sprzedania: 

szafy, stoły, krzesła, lustra, | 
| Kto pożyczy 5(0 złotych 
odnajmię mieszkanie na     13 roku w Zwierzyńcu. 3 

+ Dowiedzieć J. Jasiń- | szurę Dra Weisego „Cierpienia nerwów”. | Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „K era, najęcia di t r łóżka, maszyny do szycia | skiego 10 — Э1, Pawło. | Dr. Gebhard £ Co. Gdańsk, Am Leegen Tor 15. 7 Wiłeńskiego*. „Rygera,į Parowy Je 43 m 24 06 
1 in. rzeczy. Dow. się: W. Pohulanka 16, u dozorcy. wiczowa. 12—1 I godz. 4—6. 

  

z” LAA A e iwicgm Wspólełaśrieieh Józeł Baterawigz, Bruk, „kar, Żolige vakiago


