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Naležytošė pocztowa 

Rok ii. Nr. 139 (291) 
opłacona ryczałtem. 

Wilno, Wtorek, 23 czerwca 1925 r. Cena 15 groszy. 
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LENSK 
Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteeznyeh. 

Ni EZALEŻNY ORGAN . 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. Cena ogłoszeń: 

  

Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy > , Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

We a ko Dara 0: Prenumeratę 1 obłossdnia Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Miekiewicza 4, leńskiego* mieści się przy Biurze oo S. Pa wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

róg Garbarskiej, t:). 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od —6w. 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie biura rekl w kraju 1 zagr. l Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. ‚ 

  

    

Ksiegarnia 
Waclawa Mikulskiego 

Wi'no, Wileńska 25. Te!. 664. 

na letnie wywczasy! 
pol ca wielki wybór powieści wybitnych autorów 

po cenach 
* 

znižonych 
z 2—, 3.—, 4.— 15.— złp. na 50 gr, €6, 80, 95, 195 itd. 

kupuje podręczniki szkoine używane 
płacąc najwyższe ceny oraz zamienia na nowe. 

  

Wielkość i upadek Stinnesa. 

Wprawdzie bank Rzeszy kosztem 

olbrzymich sum  interwenjował na 

rzecz domu Stinnesa i pierwsze nie- 

bezpieczeństwo wydaje się zažegna- 

nem, jednakże następstwa wstrząsu 

będą niezwykle duże i giełda ber- 

lińska i hamburska przedstawiać się 

będzie raczej jako dom pogrzebowy 

lub pobojowisko, a nie siedziba try- 

umfatorów. Giełdziarze bowiem oba- 

wiali się niesłychanie, aby w ślad za 

pogłoskami o trudnościach, w jakie 

popadł dom Stinnesów nie runęła 

lawina akcyj, które są w posiadaniu 

domu Stinnesów, lawina, która mo- 

gła pogrzebać pod sobą to wszystko, 

co żyje. Należy uprzytomnić sobie, 

że koncern rodziny Stinnesów obej: 

muje jeszcze dzisiaj nie mniej niż 

250 wielkich przedsiębiorstw i firm 

pomiędzy którymi znajdują się tak 

potężne, jak linje okrętowe, warszta- 

ty okrętowe, banki, hotele, jak Espla- 

nada w Berlinie, nie mówiąc o ko- 

palniach i terenach węglowych w 

Mmeryce południowej. Ponadto do 

Stinnesów nzleżą jeszcze niezmierne 

ilości akcji, które raz puszczone w 

ruch w okresie, w którym brak go- 

tówki, a o kredyty trudno, a kata- 

strofa gotowa. Dlatego nie należy 

się dziwić — kiedy jeden z najstar- 

szych bankierów berlińskich, który 

nawet inflacji przypatrywał się ze 

sceptycznym uśmiechem, blady i 

drżący powiedział w piątek po po- 

łudniu: „Panowie, śmierć nas musnę- 

ła swojemi skrzydłami". 

Koncern Stinnesa składa się z 

dwóch części: z koncernu, w którym 

prócz Stinnesa zasiadają jeszcze inni 

(nieliczni zresztą) kapitaliści i z pry- 

watnego koncernu Stinnesa. Koncern 

pierwszy nosi nazwę Siemens-Rhein: 

Elbe-Union i składa się z 72 niemiec- 

kich i 80 zagranicznych przedsię- 

biorstw. Koncern prywatny Stinnesa 

składa się z 59 niemieckich przedsię: 

biorstw i 42 zagranicznych. Kapitał 

nominalny wszystkich tych towarzystw 

sięga rzekomo 7 miljardów marek 

złotych, z tego zaś prywatnie do ro- 

dziny Štinnesėw należy mniej więcej 

miljerd marek złotych. Oczywiście 

wartości te są fikcyjne w największej 

części, gdyż spadek akcji poszczegó|- 

nych przedsiębiorstw może ten fane 

tastyczny majątek okroić do 1/4, a 

przymusowa sprzedaż lub bankructwo 

zredukować do minimum. Do tego 

jedpak Niemcy nie mogły dopuścić. 

Berlin, w czerwcu 1925 r. 

Była to poprostu już sprawa pań- 

stwowa, a przedawszystkiem kwestja 

zaufania. Zdawano sobie bowiem d<- 

brze sprawę, że upadek definitywry 

koncernu Stinnesów może utrudnić, 
jeśli nie-unianożliwić, otrzymywanie | 

kredytów amerykańskich i innych. | 

Czego zabrakło koncernowi Stin- 
nesów? Zabrakło środków obrotowych. 

Pełnomocnicy Stinnesów zażądali 100 

miljonów gotówki, bez której koc- 

cern ani chwili obejść się nie mógł. | 

mić ten olbrzymi kredyt i podtrzy- 

mać koncern. | teraz zachodzi pyta- 
nie: czy koncern pomimo tej pomo- 

cy zdoła się utrzymać, czy te pienią- | 
dze, które otrzymał nie będą kroplą 
w morzu i na dłuższy czas nie zdo- į 

łają powstrzymać „budowli wzniesio- 

nej za pieniądze narodu niemieckie: 

ge podczas inflancji. 

Najprawdopodobniej jednak posz- 

czególne przedsiębiorstwa po kolei 

będą odpadały od koncernu,emancy* 

pując się i uniezależniając. Poszcze- 

gólne działy produkcji, jak węgiel, 

fabrykacja żelaza zdoła rodzina Stin- 

nesów podtrzymać, gdyż zdawien daw" 
na temi sprawami się zajmowała. 

Jedno tylko stało się niewątpliwem: 

koncern Stinnesów utracił już swe do- 

minujące znaczenie dla życia poli-   
tycznego Niemiec. Tem samem zaś 

"dyrektywy wielkiego przemysłu nie 

"zajmują tyle miejsc w decyzjach rzą 

"du, co dotychczas. Stinnes — ojciec 
"dążył do roli dyktatora ekonomicznego 

Niemiec współczesnych. Synom jego 

ta rola wymknęła się z rąk definitywnie 

i ostatecznie. Koncern miał tyla właśnie | 
znaczenia, by uchronić się od ban- ; 
kructwa w rostrzygającej chwili otrzy: 

mać potężne wsparcie od rządu, ra 

tującego w ten sposób mnóstwo fa- 

bryk od zamknięcia, a robotników 
od bezrobocia. 

Przyjaźń okazana dzisiaj koncer | 

nowi miała charakter przysługi przy- 

  

Szczotki 
gospodarcze, tnałetowe, fabryczne i wojskowe, 
Pędzle NPS 

Wileńska fabryka sdczotek | dil 
(dawn. B-cl Symonowicz 

WILNO 
Biuro: Tatarska Ne 6, telef. 740. 

Fabryka: Wiłkomierska Ne 105, telef. 741. 

Najtańsze źródło zakupów. 
Sprzedaż hurtowa ; detaliczna. 

Skupujemy włos koński I szczecinę. 

KTO 
chce wiedzieć 

o której godzinie 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. 

6—1 

  

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

ców ulicznych. 

  

ослидеосастоБаыЙ — 

Teatr Letnl 

Dziš ъ 

Baron Kimmei 
operetka Kollo. 

  

Jutro premjera 

Noc bachusowa. 

operetka Granichstaedtena 

Począiek o godz. 8 m. 15 w. 

i k SWF TRAK WG ZZA WRO 

Potrzebni 
agenci 

ido sprzedaży książek 
na procentach. 

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

į od 10 do 12. 

D-r S. Margolis 
Gabinet Reinogenowski, prześwietla- 
nia, zdjęcia i leczenie promieniami Roent- 
aena, Wileńska 39 (róg Mostowej). Tel. 920. 

  
    

  

Teatr Poiski 

Dziś 

Aż trojaczki 
farsa Hennequlna. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

    

B а! mych narada praejo. Uehwaly Klubu Pracy. 
Poprawki do ustawy o ref. rolnej. Pos. 

Thugutt generalnym mówcą w tej 
sprawie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Klub Pracy odbył wczoraj wieczorem posiedzenie, na którem oma- 
wiano stosunek Klubu do dyskutowenej w Sejmie reformy rclnej. 

Uchwałono między innemi, iż generalnym mówcą na plenum Izby w 
tej sprawie będzie poseł Thugutt. Jednocześnie, jak się dowiadujemy, 
przewidywany jest szereg poprawek ze strony Klubu Pracy do projektowa- 
nej ustewy o wykonaniu reformy rolnej. 

    

Posiedzenie Sekcji dla spraw Mniej- 
szości. 

Zmiana regulaminu sekcji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś o godz. 5-:ej po południu odbyło się posiedzenie Sekcji Komi 
tetu Politycznego Rady Min. dla Spr. Mniejszości Nar. i Woj. Wschodnich 
pod przewodnictwem p. premjera Grabskiego: 

W wyniku obrad postanowiono zmienić regulamin Sekcji w kierunku : 
powcłania do poszczególnych spraw, będących przedmiotem obrad odpo- Holendrzy dzierżawcami ziemi 
wiednich rzeczoznawców. 

Ministerstwo Oświecenia w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz- | 
nych przygotowuje wnioski co do kandydatur. 

Następnie oznaczone zostały prerogatywy tych rzeczoznawców i po» Sowietów zawarł umowę dzieżawną 

dział ich kandydatur. 

Krzyż legjonów. 
Zerząd główny Związku  legjoni: 

stów ustanowił wspólną odznakę 
dla wszystkich byłych  legjonistów 
dawnych brygad i formacyj Iegjono- 
wych. 

Odznaką ma piękną formę krzy- 
ża maltańskiego. Pośrodku widnieją 
inicjały „J. P.”, na ramionach zaś 
„L. P.” i pamiętna data 1914—1918. 

Prawo do krzyża legjonowego ma: 
ja: wszyscy legjoniści, członkowie 
wojskowych organizacyj przygoto” 
wawczych przedwojennych (związki i 
drużyny strzeleckie), członkowie P. 
O. W., oraz uczestnicy organizacyj 
"pomocniczych i współdziałających z 
| Legjonami. 

Pragnący otrzymać odznakę win- 
ni zgłaszać się osobiście do zarządu 
Zw. legjonistów w Warszawie (Hor- 
tensja 7) lub do oddziałów: prowin- 
cjonalnych. 

W Wilnie — do ob. Stefana My 
dlarza, ul. Ludwisarska 7 m. 4. 

Czwarty Zjazd Związku Legjoni- 
stów Polskich. 

Według * komunikatu Zarządu 

Głównego Związku Legjonistów Pol: 

„skich IV Zjazd Związku odbędzie się 

w dniach 819 sierpnia r. b. w War: 

„ szawie. я 

| W Zjeździe przyrzekł wziąć 
„ udział Marszałek Piłsudski. 
4 

  
— 

| Luji indų 
Czy nie za wczesne przygoto* 

wania. 

MOSKWA. 22.VI. (Tel. włas.). Ze 
; wszystkich Europejskich wojennych 
i okrętów, które w w najbliższym cza- 
jsie odwiedzą wody Bałtyku, podobno 
| tylko włoskie odwiedzą i Petersburg, 

Bolszewicy oczekując tej wizyty, 
|już wyznaczyli specjalną komisję do 
przyjęcia włoskich marynarzy. Natu- 

'ralnie bez agitacji się nie obędzie. 
Ы Przyjęcie włoskich gości ma być 
dostosowane do rocznicy powołania 
na „Potiomkina”. . 

    

Sowiety grożą Estonji. 

| MOSKWA. 22.VI. (Tel. własny.) 
„Prawda” zamieszcza wiadomość, o | 
aresztowaniu i wydaniu  Finlandji 

|przez władze estońskie, emigranta 
'finlandskiego  Ristikanikazi, który 
| przez Estonję podąžal do S. S, S R. 
i Za ten „postępek" Estonji „Prawda“ 
"grozi represjami ekonomicznemi i 
podkreśla, że pozbawienie Estonji 
tranzytu spowoduje dla niej fatalne 

! skutki. 

i w Rosji Sowieckiej. 

Moskwa. 22.VI. (Tel. włas.). Rząd 

z rolaiczym syndykatem hollender- 

Postanowiono ponadto zwrócić się do p. Romana, prezesa Komisji skim, wydzierżawiające na 12 lat 1200 

Unifikacyjnej dla przedstawienia sprawozdania o dotychczasowej dzisłaj- ha ziemi w gub. Jekatierynosławskiej 
ności i konkretnych wniosków. 

  

Znamienne ošwiadczenie min. Mejero- 
wica.   „musowej. Największy dorobkiewicz KOWNO, 22.VI (Pat.). „Eita* podaje za łotewską „Socjaldemokratas”: 

Niemiec powojennych Hugo Stinnes | Mejerowicz oświadczył w wywiadzie w „Neues Tageblatt*, że Łotwa zacho” | 

nie zdołał swemu dziełu zapewnić | WA neutralność w razie wybuchu wojny między Polską a Litwą, nie może 

trwałości nawet na przeciąg dwóc 

lat. į 
i i B. Z. 

Dr. D. Zeldowicz | 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfilis 

i skórne, Przyjmuje 9—12 | 5—8. i 
ul. Miekiewicza 24, m. 4. 

    

Ё „jednak powiedzieć, czy zachowa ją w razie konfliktu. między Polską a Rosją. 

  

Burzliwe obrady w sejmie Kowieńskim. 
KNWNO, 22.VI (Pat.). Podczas obrad nad ustawą o cenzurze prewen* 

cyjnej, doszło w sejmie litewskim do ostrych protestów ze strony lewicy. 
Przemówienia ograniczono do 5 minut. ‚ ° : 
Socjalistę Jelinisa policja gwałtem usunęła z sali. Policja konna obsa- 

dziła gmach sejmu, (stawę w | czytaniu przyjęto, 

na założenie wzorowego gospodar" 
stwa rolnego. 

Kobieta-lekarz 

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

  

Zapisujcie się 

|. am człodków Ligi Morskiej I Rzecznej, 

|  Popierajcie 

| Żeglugę Morską i Rzeczną! 
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КОВ Е ВО МЕ М ЗАС Nr. 130 (291) 
  

Z Sejmu 
(Telefonem od wlasnego korespondenta). ! 

Burzliwe posiedzenie. Sprawa 
dojiidzka. 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 

mu przystąpiono oo trzeciego czyta- 

nia ustawy o podatku przemysłowym. 

Po srzemówieniach posła Frostiga 

(Koło Żyd.) wicemin. skarbu Markow- 
skiego posł. Pryłuckiego. Wartalskiego 

(Z. L. N.) Wiślickiego (ortodoks.) i spra: 

wozdawcy pos. llskiego (Z. L. N.) 
przystąpiono do głosowania. 

Przyjęto poprawkę Rządu do art. 
7go aby podatki od handlu hurto- 
wego wynosiły ustawowo nie mniej 
niż 1 proc.; ministrowi skarbu w po- 

rozumieniu z min. przemysłu i han- 
dlu w razie stwierdzenia potrzeby go: 
spodarczej służy prawo zmniejszenia 
najniżej do 1 proc. 

Potem przyjęto poprawkę aby 
Wilno przenieść z 1-ej klasy do 2-ej, 
co oznacza mniejsze ceny patentów 

w tym mieście. 
Następnie przyjęto poprawkę po- 

sła Rzepeckiego (Z. L. N.), aby o- 
płaty za świadectwa przemysłowe dla 
komiwojażerów obniżyć z 200 zł. na 
100 zł. 

Wreszcie przyjęto poprawkę posła 
Waitalskiego (Z. L. N), aby przywró 
cić tekst komisyjny art. 760. W ten 
sposób Rządowi będzie przysługiwało 

prawo określenia, co należy go typu 
przedsiębiorstw, od których można 
pobierać podatek obrotowy ryczałtowy. 

, lmne poprawki odrzucono a usta- 
wę przyjęto w 3-em czytaniu. 

Po kilku drobniejszych sprawach 
przystąpiono do ustawy o parcelacji 
i osadnictwie. 

W sprawie formelnej zabrał głos 
poseł Polakiewicz (Wyzw). 

„Klub mój złożył dziś wniosek 
przeprowadzenie dochcdzenia w spra- 
wie postępowania wice prezesa głów- 

nego (rzędu Ziemskiego przy sprze” 
daży majątku Dojlidy z pogwałce- 
niem zasad i ustaw o reformie rol- 
nej, co przyniosło prństwu i społa- 
czeństwa wielkie szkody”. 

W odpowiedzi na powyższe słowa 
na łamach piastowców rozpoczął się 
ogromny bałas, Poseł Witos krzyczy: 
„Szantażi” Głosy na ławach piastow- 
ców: łajdactwo. 

„W. — prezes b. poseł Makulski, 
którego ukarania po wyświetleniu 
sprawy, domaga się nasz wniosek 
także w sprawie wymuszenia sprze- 
daży dla siebie ośrodka parcelowa-; 
nego majątku Krajkowo (poseł Witoś 
Szukajcie lepiej u siebie a napewno 
więcej znajdziecie. stawa o refor 
mie rolnej powinna być sformułowa- 
na przez posła, stojącego poza za- 
rrutami, że wpływów referenta mógł 
użyć do pobocznych celów. Dlatego 
prosimy o przerwanie posiedzenia i 
polecenie komisji reform rolnych od- 
bycia posiedzenia dla wyboru nowe- 
go referenta” (Poseł Wiżos: Marna 
komedja). 

Wniosek posła Polakiewicza od- 
rzucono i na trybunie ukazuje się 
referent poseł Makulski (Piast) — (Na 
ławach Wyzwolenia powstaje wrzawa, 
bicie w pulpity i gwizdanie, unie- 
możliwiające wygłoszenie referatu.) 

Wice marszałek Moraczewski przy- 
„wołał do porządku posła Wojewódz- 

i Senatu. | 
kiego (N.P.Ch.) a gdy wrzawa nie u- 
stała przerwał posiedzenie. 

Po kilku minutach posiedzenie 

wznowiono ale i tym razem hałasy 

zmusiły wice marszałka do przerwa* 

nia posiedzenia i zwołania Konwen- 

tu senjorów. 
Po dłuższej przerwie wice - mar- 

szałek Moraczewski cświedczył, iż 
Konwent Senjorów postanowił zarzut, 
podniesiony przez posła Polakiewicza, 

przekazsć do rozpatrzenia sądowi 

marszałkowskiemu i że w ciągu ty- 

godnia rewizja sądowa podana bę- 
dzie do wiadomości Izby. 

Poseł Polakiewicz oświadcza: Po- 
nieważ sprawa ma być dopiero od- 

dana sądowi marszałkowskiemu, nie 

możemy słuchać referatu sprawo- 

zdawczego 1 pozostawiamy mu do 

osądzenia, czy pozostając z pustym 
zarzutem można referować przed wy 
soką lzbą tę ustawę. Posłowie z Wy- 
zwolenia opuszczają salę. 

„Mastępnie zabiera głos sprawo- 
zdawca pos. Makulski. 

Oświadczając na wstępie gotowość 

stawienia nietylko przed sądem mer- 

szałkowskim, ale przed każdym są- 

dem Rzeczypospolitej i w każdym 

składzie. 
Sprawa została już wyjaśniona w 

roku 1923. — Z czystem sumieniem 

staję przed Wysoką lzbą, czując się 

w zupełności uprawnionym do refe- 
rowania ustawy. 

Następnie mówca omówił reformę 

rolną w Polsce od 1919 r. Przytoczył 

wszystkie projekty rządu i wnioski 
poselskie w tej sprawie. 

Mówca anal zuje przedłożenie pro- 

jektu ustawy. Komisja wzięła za pod- 

stawę swcich piaw projekt b. mini- 

stra, który formalnie nowelizuje usta 

wę z dnia 15 lipca 1920 roku, mery- 

torycznie jednak jest nową ustawą. 
Nowela obecna opiera się na na- 

  

stępujących przesłankach  zasadni- 
czych; 

Przedewszystkiem, że parcelacja 

musi się odbywać dobrowolnie przez 

właścicieli, ale pod naciskiem pań- 

' stwa. Każdego roku będzie rozpar- 

jeelowany obszar nie mniejszy, niż, 

200 tys. ha, a jeśli nie osięgnie się 

tego w drodze parcelacji prywatnej, | 

to Min. Reform Rolnych zastosuje ; 

przymus. 
Następnie przewidziane są znacz- 

ne uproszczenia w procedurze i po- 
moc na kupno ziemi i zagospodaro- 

wanie się dla jednostek słabszych 

ekonomicznie i służby folwarcznej. | 

Ustawa dzieli się na 11 działów 

i zawiera 73 art. Przedłożona ustawa, 

kończy mówca, jest jak każde dzieło | 

ludzkie napewno niędoskonałą, lecz 

w przekonaniu komisji napewno 

pchnie naprzód wykonanie reformy 

rolnej i dlatego w imieniu komisji 

referent prosi o jej uchwalenie. Na 
tem ódrzucono dobre obrady. 

Następne posiedzenia w środę po 

południu, и : 

Z Sejmowej Komisji Reform . 
Rolnych. | 

Na dzisiejszem posiedzeniu Sej: 

mowej Komisji Reform Rolnych 

przyjęto rezolucję posła Malinowskie: | 

    

  
  
      

Wyjazd P. Prezydenta Rzplitej. j 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). ! 

$ 

26 b. m. Prezydent Rzeczypospolitej wyjechał do Grudziądza na ot- 

warcie wystawy pomorskiej rolniczo przemysłowej. 

ZIZI ZZ
OZ 

ZN 

Trzy książki rzech Polek. 
Spoglądając objektywnie na naszą 

literaturę wojenną, zastanawiać się 
trzeba nad pytaniem, co też z tego 
dorobku duchowego przejdzie do po* 
tomności? Co z dziejów pisanych, 
mogło by pójść na świat cały, świad- 
czyć o naszej psychice, naszych wa- 
lorsch duchowych, naszej, narodowej 
energji, miłości tradycji lub Ojczyzny? 
| wydaje mi się, że trzy przedewszyst- 
kiem książki, zasługują na to, by je 
przetłumaczono na wszystkie języki 
eurcpejskie, by zostały Ra wieki, jako 
świadectwo niezbitej prawdy: prze- 
wagi ducha nad materją i cudu mi- 
łości. 

Rzecz dziwna, okoliczności spra- 
wiły, że chronologiczny porządek 
tych książek, jest też i stopniowa- 
niem ich wartości, nie tyle lite- 
rackiej, co, powiedzieć by moż- 
na, moralnej Każda zresztą będą- 
ca cdbiciem indywidualności autork i 
mna swoje specyficzne, acz podobne 
ujęcie rzeczy, każda traktuje o tem 
samem, t obejmuje całą epokę, niby 
epopeja bólu i bohaterstwa w_ trzech 
rozdziałach, 
zmagania się duszy wschodniego 
barbarzyństwa, z zachodnią kulturą. 

Mówimiy tu o książkach trzech Po- 
lek: p. Lutosławskiej: Bolszewicy w 

ogisujących kilka lat| 

polskim dworze zawierającej opis po- 

„bytu armji czerwonej wa dworze w 

| Kongresėwce, o Požodze Kossak- 
Szczuckiej \ Na ostatniaj placówce 

С. г Zaleskicb Dorożyńskiej. Obie 

ostatnie książki zawierają osobiste 

jnotatki-dzienniki z lat najazdów i; 

walk na wschodnich Kresach Rzeczy” ; 

pospolitej, pierwsza jest również; 

dziennikiem. 
Książka p. Lutosławskiej obejmu- 

jąca okres najkrótszy, bo tylko lato į 

najazdu 1920 roku, jest żywo, weso-; 
ło prawie pisaną historją, przejść 
ciężkich, dzielnie znoszonych, uniknię- 
tych niebezpieczeństw, brawury dziew- i 
częcia połskiego, które znosi wszyst- | 

ko z uśmiechem i niczego się nie 

bol. Wszyscy uciekli, ona została ze 

starą babką i nie da sięl Przypadek 

szczęśliwy sprawił, że ocalała, że; 

prędko doczekała radosnej chwili; 

ucieczki wroga w popłochu z uko- 
chsnego kąta ziemi własnej i z całej 
Ojczyzny. 

Pożoga, obejmowała p. Kossak- 

Szczucką wraz z mężem ! małemi 

dziećmi, wraz z matką i czasowo 

ojcem, od roku 1917—1919 i to nie 
w środowisku polskiem, ale na da- 
lekim Podolu, w powiecie starokon= 
stantynowskim, jako żonę dzierżawcy 
klucza  Nowosielickiego,  włosność 

któregoś z magnatów tamtejszych. 

Z tego cudzego dobra, cudzej ziemi, 

cudzych koni, pałacu w którym 

  

  

Odczyty prof. Caldwella. 

Polski. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Bawiący cd kilku dai w Warszawie prof. Uniwersytetu w Montrealu 

(Kanada) dr. Caldwell wygłosił w Ua 
nie zebranej publiczności 2 odczyty. 

iwersytscie Warszawskim wobęc licz- 

Pierwszy na temat: „Uniwersytet w Anglji i Kanadzie”, drugi zaś „Fi- 

lozofja Socjelogji”. 
W drugim odczycie międzu wielu głębokiemi i ciekawemi terami pro* 

fesor Caldwell zaznaczył, iż obecnie 

dziej w teorję wychowania a calem jej staje się przygotowanie 

do spełnienia ich obowiązków społec 

W intelektualnem i duchowem 

socjologja przeistacza się coraz bar 
jednostek 

znych. 
wychowaniu jednostek prof. Caldwell 

widzi przeciwdziałanie hasłom bolszewickim. 

Zdaniem prelegenta misja Polski, jako kraju leżącego między wscho- 

dem a zachodem polega właśnie na urzeczywistnieniu tego programu. 

Po długim odczycie wywiązała się bardzo interesująca dyskusia. 

Przyjazd p. min. Morawskiego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś przyjechał do Warszawy wezwany przez ministra spraw 

Lidze Narodów p. Morawski, który jak 
nicznych minister 
wiadomo, ma zastępować p. mi 

w Stanach Zjednoczonych. 

rezydent przy 

  

nistra Skrzyńskiego podczas 

zagra- 

jego pobytu 

————————————————
—————————————— 

Obrady kongresu rolniczego. 
(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawg). 

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się w gmachu podchorążówki obrady 

' poszczególnych sekcyj generalnego kongresu rolniczego. 

Po południu odbyła się dyskusja nad złożonym! referate. 

  

——————————
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Z pobytu czeskiego ministra rolnictwa. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Czechosłowacki minister rolnictwa p. Hodża wyjechał dziś z powro- 

tem do kraju. 
Podczas jego pobytu w Polsce 

rencyj z premjerem G:abskim, mini; 

minister Hodża odbył szereg konfe- 
strami: Janickim, Skrzyńskim i Klar- 

nerem, które doprowadziły do uzgodnienia stanowisk obu państw w licz- 

nych ważnych sprawach, między innemi w sprawach celnych. 

go (Wyzwolenie), wzywającą rząd, 

aby do dnia 1 go grudnia roku 1926 

wstrzymał wykonywanie wyrobów 

jakie zapadły z powodu t. zw. defun- 

dacyj leśnych w województwach 

Wileńskim, Warszawskiem 

skiem. 
Jak wiadomo, w województwach, 

i Lubel* ' 

ст 

któremu zebranie wyraziło ogólne 

podziękowanie i udzieliło absoluto- 

pie 
| Uczestnicy zebrania przystąpili do 

drobiazgowej krytyki obecnych wa- 

runków, w jakich się znajdują, poru- 

| szając najważniejsze bolączki i wska- 
jzując środki zaradcze przeciwko kom- 

tych wskutek nieuregulowanych sto* | pletnej ruinie, jaka niechybnie grozi 

sunków serwitutowych wynikły licz- 

ne procesy i zapadły liczne wyroki 

przeciwko ludności, biorącej drzewo 

z lasu. 

Budżet W. R. i O.P. 

Na dzisiejszem posiedzeniu Se- 

natu przystąpiono do obrad nad bu- 

dżetem M-stwa Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego. 

Lwaligo zabrania 29. МН 
ОЕ ОМУ ОНО 

W dniu 21 b.m. odbyło się w 

sali „Pasaż* przy ul. Nikodemskiej 2 

walne zebranie członków Związku 

właścicieli drobnych nieruchomości, 

przy współudziale 800 osób. 

Zebranie zagaił prezes Związku p. 

Sawicz. 
Na 

posła 
Pracy) na sekretarza 

kiego, na asesorów рр. 

i Wilkicza, 
Informacji o rozwoju I działalnoś- 

ci Związku udziela prezes p. Sawicz, 

      

przewodniczącego wybrano 

M. Kościałkowskiego (Klub 
p. Wojewódz- 

orawowicza 

| właścicielom drobnych nieruchomo- 

„ści, wskutek braku zainteresowania 
|ze strony czynników miarodajnych. 

Przedewszystkiem poruszono spra- 

(wę przymusowej asekuracji. 

Uważając, że z powodu wojny 

światowej drobne domy zostały zruj 

nowane a ochrona lokatorów i różne 

podatki doprowadziły drobnych wła- 

ściciali do najskrajniejszej nędzy i że 

asekuracja przymusowa w obecnym 
czasie i w obecnej formie nie może 

być przeprowadzona, jak również jest 

największym ciężarem dla drobnych 

właścicieli—zebrani uchwalają zwró- 

cić się do wysokiego Sejmu za po- 

średnictwem posła Kościałkowskiego 

(Klub Pracy) prosząc o poddanie re- 

wizji tej ustawy w ten sposób, by: 

1) właściciele mogli sami szaco 

wać swe mienie, 

2) by zaprowadzone były aszku 

racje prywatne wzajamnych ubez- 

pieczeń. 

W sprawie ustawy o ochronie lo- 

katorów postanowiono zwrócić się 

do Sejmu z prośbą, by została prze- 

prowadzona nowelizacja w ten spo- 

sób, aby znajdujące się na przed 

mieściach domy drobnych właścicieli, 

które nie są rentownemi, zostały 

wyjęte z pod tej ustawy. 

Po zreferowaniu sprawy przez p. 
Sawicza w sprawie otwarcia Banku 
spółdzielczego — zabrał głos poseł 
Kościałkowski, który w przemówieniu 
swem wskazał konieczność założenia 
takiego banku i korzyści jakie dać 
może swoim członkom. 

Poseł  Kościałkowski niezwykle 
rzeczowo przedstawił konieczność 
zrzeszenia się w celach gospodar- 
czych, gdyż tylko wspólna praca 
może wydać pewien plon. 

Co się tyczy banku, to korzyści 
z założenia jego będą wielkie, gdyż 
w ten sposób uda się uzyskać kre- 
dyt i wyrwać właścicieli drobnych 
nieruchomości z objęć lichwiarskich 
procentów, które paraliżują wszelką 
produktywną działalność. 

Przekonujące słowa pos. Kcšcial 
kowskiego spotkały się ze szczerym 

aplauzem zebranych, którzy jedno: 
głeśnie uchwalili przystąpić do zało- 
żenia banku. 

Następnie udzielał pos. Kościał- 
kowski informacji w sprawie wykupu 
gruntów zaznaczając, iż sprawa ta 
znajduje się w Sejmie, lecz nie na- 
leży łudzić się nadzieją by została 
wkrótce załatwioną. ° 

Postanowiono założyć bibljctekę 
i na ten cel członkowie związku skłe- 

dać będą książki, a nazwiska ofiaro- 
dawców w pisane będą w specjalną 
książkę pamiątkową, 

Przy wolnych wnioskach poruszo- 
no nieoględną gospodarkę miejską, 

kłórą cały szareg mówców obszernie 

skrytykował. Po wypowiedzeniu bo- 

lączek i żalów pod adresem magi- 

stratu zebrani stwierdzili, że magi- 

strat swoją gospodarkę rujnuje mia- 

sto. Znosi potrzebne studnie pozba- 

wiając mieszkańców wody bez której 

się obejść nie mogą, a w razie po- 

żeru całe dzielnice przedmieścia stać 

|cię mogą pastwą ognia. 
Ulice na przedmieściach nie są 

brukowane, nie oświetlone, w stanie 

gorszym niż opłakanym. 
{ — ОБеспа rada miejska i magistrat, 

gospodarzą bez upoważnienia ogółu, 

jgdyż termin na który zostali wybra- 

ini dawno już upłynął. Magistrat o- 

| becny niezdolay gest do twórczej 

| pracy, bo w prowadzeniu gospodarki 

j miejskiej wyszukuje wciąż nowe po- 

| datki i zaciąga długi. Magistrat znie- 

'nawidzony przez cały ogół obywateli 

Z winiea być rozwiązany. 
|  Wtej sprawie zebrani uchwalają 

' jednogłośnie następującą rezolucję: 
„Domagamy się natychmiastowe- 

go rozwiązania obecnego magistratu 

i rady miejskiej i rozpisania nowych 

wyborów. й 
Ježeli magistrat i rada miejska nie- 

zostaną rozwiązane w krótkim termi- 

nie zwołać ogólne zebranie by osta- 

tecznie powziąć uchwały przeciw nie- 

udolnemu i niezaradnemu magistra- 
towi i radzie miejskiej. 

Żądamy niezwłocznego wyznacze- 
nia Komisji Ministerjalnej z udziałem 

przedstawicieli związku, czlem prze: 

prowzdzenia rewizji gospodarki ma 
gistratu. 

Po przyjęciu powyższej rezolucji, 

rozległy się wrogie okrzyki przeciw- 

ko magistratowii zapanowała atmos: 

fera ogólnego oburzenia z powodu 

bezmyślnej gospodarki miejskiej. 
Zawdzięczając tylko energji i tak- 

towi przewodniczącego posła Kościał- 

kowskiego udało się uspokoić zebra- 

nych. 
Na zakończenie zebranie wyraziło 

podziękowanie posłowi Kościałkow- 

skiemu za przewodnictwo i szczere 

zainteresowanie się sprawami Związ* 

ku. Obecny. 

  

  

  

    

właściciel nie mieszkał, tych bogactw 

i majątków nie swoich, tej ziemi 

obcej autorce, bo wszak była z ro* 

dziny czysto polskiej, bronią oboje z 

"mężem do upadłego, z narażeniem 

nieustannem życia, z furją 1 pasją, 

by nie ustąpić „hadom*, ani bolszewi- 

kom, ale trwać, trwać, Utrzymać dla 

polskiego honoru, dla polskiej kultury 

ta placówki. Książka, jak wiemy, 

miała szalone powodzenie, bo z trzech 

wymienionych, mimo że jak i tamte 

dwie, jest pierwszym utworem autor: 

ki, to jest stanowczo dziełem lite- 

rackiem niepospolitem. Nie mówiąc, 

już o sensacyjnej i wzruszającej treś- 

ci, trzymającej czytelnika w napięciu 

nerwowem, wzrastającem w miarę 

jak coraz gorzej i straszniej się dzie- 

je tym rozbitkom w morzu krwi I po 

żodze dworów, ale ujęcie przedmio- 

tu znamionowało niezwykły talent o- 

brazowścią i poczuciem plastyki. Opi- 

sy koni pełne zruzumienia i miłości, 

kwiatów, drzew, typy ludzi schwyco- | 

ne żywcem, jak w malarskim  szki- 

cowniku, zestawienie faktów, objęcie 

wzrokiem przyczyn, skutków i wmy- 

ślenie się w psychologją bolszewiz- 

mu, siła dramatyczna opisów takich, 

jak szturm do zamku, wyjazd męża, 

lub najazdy krwawych band na Sta: 

ro-Konstantynów, są to karty dające 

wrażenie tak wyrobionego talentu, 

tak głęboko przemyślanej o ludziach 

i zdarzeniach myśli i poglądach prze- 

„trawionych dziwnie spokojnie, objek- 

jtywnie, až się zapomina (o tem, że 

własną niedolę opisuje ta dzielna ko- 

bieta i czyta się jak powiešė, rozko- 

szując się stylem, kolorytem, obra- 

zem, słowem artystycznemi wartoš- 

ciami książki. Stanowi ona niezaprze- 

czenie historyczny dokument zdarzeń 

w owych latach, tych fluktuacji rė- 

wolucji, rozwoju bolszewizmu, jego 

dwa razy powrotnej fali, i ciągłych 

walk, pogromów | niszczenia, dla mi: 

łości nicestwienia śladów kultury do 

której nie dorośli nowi zwycięscy. 

Straszną jest taż tęsknota i: ocze- 

kiwanie na ratunek od Polski... ner- 

wy się rozciągają jak na kole tortur, 

czytając kartę za kartą o tych męt- 

nych wieściach, tam tym, skazanym 

na zagładę, przynoszonym wiatrem 

chyba i szarpiącym ich sercem. | mu- 

sieli ustąpić... File jeśli. Pożoga była 

piękną kartą wytrwałości i męstwa, 

jeśli pozostanie jako świadectwo tę- 

jżyzny polskiej i hardej szlacheckiej 

duszy, nieugiętej wobec klęski, to 

cóż dopiero mówić o książce, zawie- 

rającej 4'ro letnie dzieje Halżbijówki 

i jej bohaterskiej dziedziczki! 

Takiej książki jak ta, nie ma na 

świecie, bowiem nikt, nigdzie, w żad- 

nej epoce, nigdy, nie wytrwał tak 

długo w takich potwornych, nieobję- 

tych myślą cywilizowaną warunkach: 

dobrowolnie! Gdyby nie wielka pro- 

stota stylu bezwzględna szczerość i 

  
' bezpośredność tego dziennika, pisa: 

| nego, widać to, dla siebie, dla ulgi, 

z myślą jak o testamencie bez żad- 

nej pretensji do stylu, czy literackie- 

go ujęcia przedmiotu, myśleć by moż- 

na, że to fantazja, że tak być nie 

mogło, bo to przechodzi siły i moż- 

liwości ludzkie. Ale jakaż wyobraźnia 

zdołała by wymyśleć podobne tygod- 

nie, miesiące, lata, trudu nadludz- 

kiegol Literalnie w głowie się mąci, 

gdy przez te 478 str. czyta się 

dzień po dniu o tem, jak ta boha- 

terska panna kresowa, prawy rycerz= 

potomek Mohortów, Jaremych, Wo- 

łodyjowskich i wszystkich stróżów ho- 

noru polskiego na Dzikich Polach, 

jak ta przywykła do komfortu, o er- 

tystycznych  aspiracjach muzyczka, 

elegancka, bogata „panna Lili”, pra- 

cuje jak wyrobnica, ani w dzień, ani 

w nocy nie mając spokoju, ratując 

swoje i cudze, ludzi i rzeczy, woju* 

jąc o każdy sprzęt o każdą piędź swej 
ziemi, nieustępująca nigdy, prawa 

dziedziczka swej ojcowizny, wzrosła 

w nią od pokoleń i chcąca za wszel- 

ką cenę utrzymać się na tem co jest 

jej, kupione męką I trudem każdo* 
dziennym. 

Ta książka porywa i wzrusza jak 

żadne arcydzieło świata! Tętni krwią 

i ocieka łzami, to nie piękny frazes, 

którym się czytelnik upaja czy praw- 

dę, czy fantazję czyta, to żywe serce 

Jludzkie drga przed nami, to duszą   
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Listy z prowincji. 

Jak p. 
rekcji Kolejowej w Wilnie „uprzy- 

jemnia” nam życie. 

Kobylnik w czerwcu 1925. 

Po ustąpieniu b. Prezesa Wil. 

Dyrekcji Kolejowej p. Landsb< rga 

stanowisko powyższe objął nowy 

„wybitny fachowiec” w dziedzinie 

kolnictwa p. Steszawski. 

Jednym z pierwszych jego gen- 

jalnych poczynań, w celu uzdrowie- 

nia kolejnictwa kresowego, bylo po- 

wodowane iście kuropatwią przebie- 

głością, zamkrięcie w dn. 1.X. 24 

roku kolejki podjszdowej na linji 

Lyntupy-Kobylaik (42 klm). 
Linja powyższa wybudowana została 

przez okupantów, w 1916 roku i ob- 

sługiwała większe punkty handlowe 

miasteczka i gminy Świr, Konstan- 

tynów, Kobylnik Miadzioł, Zanarocze, 

Szemietowo itd. 
Wobec ruiny gospodarczej spo- 

wodowanej przez Niemców okupan- 

tów był to jedyny plus w życiu hand- 

lowo-gospodarczem szerokiej połaci 

kraju, pozbawionej wszelkich  linij 

komunikacyjnych, z centrem zakupu: 

Staszewski prezes Dy-| 

KG R JEER W IL 

Odznaczenia Papieskie. 

Pan Prezydent, 

p. premier oraz m 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

orderu Złotej Ostrogi. 
W tym samym dniu nu \ 

} 

i St. Grabskiemu. 

Lauri, który wręczył Panu Prezydentowi w imieniu Ojca 

nejusz apostolski 

Wstęgi orderu Piusa marszałkowi Se 

Trąmpczyńskiemu, P. pramjerowi Grabskiemu, 

marszałkowie Sejmu i Senatu, 

inistrowie — udekorowani. 

(Telefonem od wlasnego korespondenta Z Warszawy). 

przyjął na specjalnej audjencji Mgra 
Świętego odznaki 

wręczył odznaki Wielkiej 
jmu Retajowi, marszałkowi Senatu 

ministrom Skrzyńskiemu 

    

WARSZAWA. 22.VI. (Pat 

lomyi następującą depeszę: 

jalność wobsc Polski   GDAŃSK. 22.VI. (Pat). Wczoraj 

— — ———————— 

Państwowe polskie stanowiska ludo= 

wego wiecu ukraińskiego. 

. Pan Prezes Rady Ministrów otrzymał z Ko- | 
iec ludu ukraińskiego w Kołomyi wyraża lo-, 

i żąda pomocy ekonomicznej od rządu. 

Z Z ZZ,
 

Hakatyści demonstrują w Gdańsku. 

odbyła się tutaj wielka demonstracja 

wszechniemiecka, urządzona przez związki nacjonalistyczne, orgenizacje 

| wojskowe i studenckie. 
Celem demonsiracji było, jak podkrešla tutejsza prasa, zadokumento- ' 

a. BO ar a RX | wanie niemieckiego charakteru Gdańska. 

od jeziora Narocz, w promieniu któ 

rego leżą powyże gminy o 40 klm. 

zaś Zanarocze od tejże st. odlegie 
jest o 50 kim. 

Wszelkie starania w celu urucho- 

mienia kolejki robione przez poje- 

dyńcze osoby, delegacje gmin i sej- 

mik pow. Święciańskiego w Dyrekcji, 
Wileńskiej w przeciągu pół roku nie 

odniosły pożądanego skutku. 

Jedynym motywem na powyższe 

petycje, było twierdzenie p. Staszew- 

skiego, że kolejka ta daje deficyt i 

. wobec tego mowy być nie może o 

wznowieniu ruchu. Zaledwie w kwiet- 

niu rb. Ministerstwo Kolei na skutek 

zabiegów czynionych przez Sejmik 

pow. Święciańskiego i przez po- 

szczególne delegacje gmin nakazało 

p. Staszewskiemu wznowić ruch na 

linji podjazdowej Łyntupy—Kobylnik, 

przez co wykazało zrozumienie po- 

trzeb miejscowych i troskę o rozwój 

życia ekonomicznego kraju. 
Nadmienić tu muszę i zwrócić 

uwagę „przebiegłego” fachowca p. 

Staszewskiego na następujące fakty: 

1) Nawet w normalnych czasach 

pokojowych przed wojną światową, te 

same kolejki podjazdowe nie dawały 

dochodów, lub b. nieznaczne. Zada- 
niem ich zaś było zaopatrywanie ko- 

lei normalnego toru w ładunki i 

pasażerów i niektóre koleje w Rosji, 

jak rownież w Europie Zachowniej, 

"nietylko, że budowały w tym celu 
podjazdownie,lecz nawet szosy i mo- 

sty łączące w ten sposób ważniejsze 

punkty handlowe ze swoimi magi- 

stralami. 

2) Obecnie zawdzięczając brakowi 

kontroli ze strony Dyrekcji nad bry- 
gadsmi konduktorskiemi około 50 

/ proc. pasażerów jeździło podjazdówką 

„na gapę”, oczywiście opłacając od: 

powiednio konduktorów — wobec 

czego dochód z biletów osobowych 

i bagażowych był minimalay, 

3) St. Kobylnik, ani też mijana 

stacja Konstantynów nie były zao- 

patrzone przez Dyrekcję. w wagi do 

ważenia bagażu osobistego lub prze- 

syłek drobnych pośpiesznych. W 

wypadku zaś wyekspedjowanie takiej 

przesyłki, nadawca zmuszony był o- 

płacając przewóz jej do Łyntup je- 

chać z nią osobiście i tam przełado- 

wywać i ponownie zdawać na st. 

— 
————————————

— 

niepospolita, wielka, odkrywa nam 

najgłębsze swe przeżycia, bez pozy, 

bez blagi, bez ubarwiania siebie czy 

zdarzeń. Nie znam w literaturze świa: 

ta książki, która by tak kazeła czy: 

telnikowi przeżywać z autorem jego 

życie, uczucia, i przygody, któraby 

tek szczerze mówiła o sobie, w oko- 

licznościach tak nadających się do 

ubarwień poetyckich. | niema też w 

literaturze wszechšwistowej żadnej 

książki, będącej dokumentem takie: 

go 410 letniego, i każdodziennego 

bohaterstwa, przyjętego z całą Świa- 

domośką, a beznadziejnego... 

Nim szczegółowo omówimy tę; 

niepospolitą powieść, parę momentów, 

rzucających się w oczy i uderzają- 

cych pamięć, należy podkreślić spe: 

cjalnie, jako niezwykły objaw wielkiej 

zaiste, bohaterskiej duszy tej kreso- 

wej rycerki. Oto jest ona w stanie 

ciągłej, chytrej i nieustępliwej wojny 

z „hadami* wioskowemi, których le 

czy i z któremi mimo pogardy, czu- 

je się bliska i związana, nienawidzi 

za to bez krzty uczuć dodatnich bol- 

szewików, mimo że ich też leczy. l 

oto chłopi, na jej własnym dziedziń 

cu, literalnie rozrywają na szmaty i 

zatłukiwają kołami żołnierzy bolsze- 

wickich wtedy one, rzuca się w tłum, 

błagając o życie tych, co przyszli jej 

życie odbierać; popychaną, odrzucaną 

ledwie żywą, spłakaną wydziera służ: 

pa z ciżby | zamyka we dworze, о* 

—— 3 

| Echa napadu w 
i 

  

Białostockiem. 

(Telefonem od własnego korespondenta). 

Z przyłapanych bandytów, 

na majątek Korneć, 24 ch już o 

  

1 
{ 

Zaburzenia 
| Starcia wojsk Tsang-Tso Lina 

z tłumem. } 

RYGA. 21.VI (tel. włas.) Z Pekinu 

donoszą o starciach broniących cu* 

| dzoziemców wojsk Tsang-Tso Lina, ; 

z tłumem usiłującym raboweć dziel- 

nice zamieszkałe przez obcokrajow* 

ców. Żołnierze Tsang Tso-Lina zmu- 

szeni byli użyć broni palnej. Są za- 

$ bici 1 ranni. 
Starcia te wywołały wielkie wzbu- 

rzenie wśród miejscowej ludności. 

Wojske rządowo zupełnie otwarcie 

sympatyzuje z powstańcami. 

Konferencja celna jako środak 

przywrócenia spokoju w Chi- 

nach. 

RYGA, 21.VI (tel. własn.) Rząd 

angielski zamierza zwołać konferen 

cję, na której ma być rozstrzygnięta 

sprawa celnz w Chinzch. Załatwienie 

winnych napadu na pociąg pod Narewką i 

ddano pod sąd doraźny. 

w Chinach. 
Podatek na rzecz powstańców. 

  

Z Szanghaju donoszą, że minister 

komunikacji wydał rozporządzenie, 
żeby wszyscy pracownicy kolei że- 

laznych i pocztowcy co miesiąc od- 

kładali zarobek jednodniowy na straj- 
kujących. Teraz jest zupełnie jasnem, 

że rząd Chiński stanął po stronie 

powstańców i materjalnie popiera 

antyeuropejskie powstanie. 

Przeciw Angiji. 

MOSKWA, 22.VI (tel. własn.) So* 

wiaccy korespondenci donoszą z Chin, 
że generałowie chińscy dowódcy 
armji narodowych, wystosowali we- 

zwanie do wszystkich, wzywając 

do zaniechania wojny bratobój- 

czej, a połączenia się aby wystąpić 

wspólnie przeciwko obcym imperjali- 

stycznym państwom, a przedewszyst: | 
kiem przeciw Anglji, gdyż Chinom   tej kwestji może mieć donioślejsze 

znaczenie aniżeli uregulewanie sto- | 

sunków czysto ekonomicznych. Pi- 

sma angielskie podkl:dają wielkie 

nadzieje na tej konferencji o ile w 

niej wszmą udział przedstawiciele 

wszystkich chińskich stronnictw które 

obecnie walczą między scbą. 

Łyntupy (normalnego toru) w celu 
dalszego wysłania. 

4) Przy przesyłaniu towarów wa- 

gonowo (drzewo, siano, zboże, ziern- 

niaki i t. d.) wobec przezornego nie- 

uzgodnienia przez „wybitnych fa- 

chowców” rampy podjazdówki z ram* 

pą normalnego toru, na co i p. Sta: 

szewski juž mial czas — przeladunek 

towarów musiał być dokonywany 

przez nadawcę samego, który zmu- | 

szony też był znowuż jechać razem ;   
szalałą, jak sama pisze, ze wstrętu, 

rozpaczy i ohydy, na widok tego 

szatańskiego okrucieństwa” 

Potem jest tski moment, kiedy 

żołnierze bolszewiccy pijani, strzelają 

z karabinu maszynowego do kamien- 

nego dziade, w basenie, przed do- 

mem. A ona nie chce. To jej, to zna 

i lubi od dziecka, i nie del Idzie, sta- 

je między tą pamiątką dawnych cza- 

sów i wycelowanym karabinem, i żar- 

tobliwą gawędą z bestjami, wstrzy 

muje strzały. Szaleństwo to, dziecin: 

ne, kobiece, ale jakież niezwykłe, 

jakie silne i piękne. Ale najświętszym 

doprawdy czynem, i tem za co po: 

winna, jak najdzielniejszy rycerz, do: 

stać order Virtuti militari czy Polonii 

restitufi to jest powrót jej w to piekło, 

w którym się 2 lata wymęczyła, po 

kilku miesiącach pobytu w Krakowie 

i Warszawie w 1919 roku. Widzi ca* 

łe zmartwychwstanie Polski, upaja 

się wolnością, kulturą, przyjaźnią Hal: , 

lera, uznaniem wszystkich, miłość do 

Kurzyna i zaręczyny z nim zapowia-; 

wiadają jej nowe, szczęśliwe Życie, а! 

ona wracal Wraca, bo mus moralny, 

głęboki nakaz sumienia i wola prze: 

konania wewnątrznego każe jej być 

tam w swej dziedzinie, i trwać do 

granic możliwości i dalej jeszczel 

Jestto bezwględnie piękne. 
Hel. Romer 

———   

wygodniej petraktować z Japonją od- 
dzielnie. 

Profesorowie uniwersytetu w Pe- 

kinie proponują wprost doręczenie 

paszportów posłowi angielskiemu i za- 

żądanie natychmiastowego opuszcze: 

nie portów chińskich przez angielskie 
okręty wojenne. 

A]. 

z towarem do Łyntup, tam wynaj- 

mować za wysoką opłatę ludzi do 

przeładunku i marnując w szczęśli- 

wym wypadku tylko dwie doby cza: 

su, a dużo nerwów i gotówki mógł 

załatwić sprawę przeładunku wysyła” 

go towaru. 

5) Po otrzymaniu podania z Mi- 

msterstwa о uruchomieniu podja- 

zdówki, p. Staszawski robi nowe po- 

sunięcie strategiczne, zazwala na jej 

kursowanie w warunkach omėwic- 

nych pod punkt. 2, 3 i 4 lecz tylko 

3 razy w tygodniu. > 

Wprowadzając ten dziwny i nie- 
normalny nowy rozkład jazdy, n. b. 
bez uprzedniego ogłoszenia o wzno: 
wisniu ruchu na linji Łyntupy — Ko- 

bylnik—do reszty zabija frekwencję 

osobową. Podróżni, którzy z braku 

środków na wyrajmowanie furmanek 

do dojazdu końmi do stacji Łyntupy 

zmuszeni są do korzystania z do 

brodziejstw p. Staszewskiego i ze 
zdobyczy techniki wygodnej komuni 
kacji koleją lecz wobec krzyżowania 

się pociągów Wilno—Królewszczyzna 

i odwrotnie nie na st. węzłowej Łyn- 

tupy, co zwykle jest praktykowane, 

ku wygodzie jadących przez wszyst- 
kie minimalnie kultura'ne państwa i 

dyrekcje zniewoleni są do miłego 

spędzenia 4 godzin czasu w nocy, na 

mzłej, brudnej stacyjce w Łyntupach 
w oczekiwaniu na możność dalszej 
jazdy do Wilaa, to samo ma też 
miejsce i z pasażerami jadącemi z 
Wilna do Kobylnika, oni również 
skazani są na nocną mordęgą 4 go 
dzinnego wyczekiwania na st. Łyn- 
tupy. 

Powyższe zarządzenia nietylko świad 
czą o braku zmysłu organizacyne' han- 
dlowego tego wysokiego dygnitarza 

instytucji handlowej, jaką obecnie 

jest kolej, lecz wprost Świadczą o złej 
jego woli, która zabija rolnictwo, 

przemysł i handel, dźwigający się z 

trudem do życia po katastrofach 

wojny światowej. St. Granat. 

E NS Kl 

  Dziš—Agrypina P. M. 

Wtorek | Jutro— Narodzenie św. Jana. 

23 Wschód słońca— g. 3 m. 16 

Czerwiec | Zachód —g. 7 m. 59 ” 
— 

Porady lekarskie. 

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

Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

pieczonym | lch rodzinom w Poliklinice 

(Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt 

od 8—9. 
Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcie od 10 rano do 4 popoł, 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

į Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 

Fugustowskiego — Mickiewicza 10. 

Rjzensztadta | Sapożnikowe—Zawalna 41 
Jurkowskiego — Wileńska 8. 
Rodowicza ——Ostrobramska 4. 

Stale dyżurują: 

Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego— Zarzecze 20. . 

Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyrń — Legjonowa 24 

Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘOOWA. 

| -— Hodowla gołębi pocztowych. 
Komiserz Rządu na m. Wilno podaje 

do ogólnej wiadomości, że na zasa: 

dzie ustawy z dnia 2 kwietnia r. b. 

Di. Ustaw Ne 45 poz. 311 utrzymy- 

jwanie i hodowla gołębi pocztowych 

jjest dozwolona wyłącznie osobom, 

posiadającym zezwolenie władzy 

| administracyjnej I instancji. 

| Osoby, które obecnie posiadają 
! gołębie pocztowe, winne są uzyskać 

twspomniane zezwolenie do dnia 

5 sierpnia r. b. lub pozbyć się po- 

„siadanych gołębi do dnia 19 sierpnia 

"rb. 
Naruszenie powyższego zarządze- 

nia lub innych postanowień wymie- 

:mionej ustawy będzie karane aresz 

tem do 6 miesięcy lub grzywną do 

2000 złotych w drodze postępowania 

sądowo karnego. 
MIEJSKA. 

‘  — Przyjazd profesora Cald- 

„wella. Dzistej rano o godzinie 7-ej 

! minut 33, przyjeżdża z Warszawy do 

; Wilna profesor p. Caldwell, który 

| przybył z Montrealu (Kanada) wraz 

(z małżonką znakomitą malarką i li- 

"teratką i zatrzyma się w. hotelu 

« Europa”. Profesor Caldwell włada 

językami: francuskim, niemieckim i 

angielskim. O przybyciu Caldwell'a 

' Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

|powiadomilo: wojewodę, Uniwersytet 

'| prezydenta m. Wilna p. Baūkow- 

skiego. (I). 
— Tow. literatów w Wilnie. 

W sobotę pod przewodnictwem p. 

Cz. Jankowskiego i p. Hulewicza, 

dokonały się wybory do Zarządu o- 

statecznie zorganizowanego  Towa- 

rzystwa, które eo ipso przystępuje do 

Związku Związków Towarzystw lite- 

retów polskich. 

Do zarządu wybrani zostali: p. Cz. 

Jankowski, (prezes D r Zahorski (wi- 

ce prezes) p. Hulewicz (sekre- 

tarz), p. Niedziałkowska Dobaczewska 

(skarbnik) i p. Romer Ochenkowska. 
Związek wileński wchodząc w 

skład ogółu związków polskich, tem 

samem zyskuje możność używania 

przywilejów, ulg i środków  przyna- 

leżnych związkom literackim w Pol 

sce. Koniecznem by było żeby dla 

godnego” reprezentowania Wilna 

wszyscy nasi literaci 1 literatki zapi- 

sali się do Związku. : 

Składka do Centrali wynosi 5 zł. 

jednorazowo, w Wilnie 3 a miesięcz- 

na 1 zł. 
— Nominacja prezesa Urzędu 

Rozjemczego. Prezes Sądu Okrę- 

gowego w Wilnie mianował na sta- 

nowisko piezesa Urzędu Rozjemczego 

w Wilnie mecenasa p. Witolda Abra- 

mowicza. (I) 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. 

Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej 

odbędzie się we czwartek dnia 25 

bi, o godzinie 8 wieczór. (I) 
— Posiedzenie Komisji Finan- 

sowej i Komisji do spraw. Tech- 

nicznych. Dziś o godz. 8 wieczór, 
odbędzie się wspólne posiedzenie 

Komisji Finansowej i momisji 

Spraw Technicznych. Na porządku 

dziennym łącznego posiedzenia: 1) 
sprawa bezrobocia. 

  

i 

nionej w $ | porządku dziennego, 
odbędzie się posiedzenie Komisji 

Finansowej z porządkiem dziennym: 

Sprawa konwersji miejskich po 

życzek obligacyjnych. (I) 

— Składanie kalkulacji hand- 
lowych. Jak stę dowiadujemy licz- 

ne firmy handlowe i zrzeszenia kup- 

lców otrzymały od p. Komisarza Rzą- 

du na miesto Wilno wezwenie do 

złożenia kalsulacji handlowych, wy- 
kazując wydatki i zysk na przed- 
mioty powszedniego użytku. (1) 

— Duży wybór. Jsk się dowia: 
dujemy, na 15 posad wolnych w or* 

ganizującym się Banku  Rolnym, 

wpłynęło około 500 podań. (x).   

KRONIKA. 
— Odczyt popularno-technicz- 

ny. W dniu 24 bm. w „Ognisku: 

Akademickiem” odbędzie się odczyt 
popularno-techniczny, w cełu zazna* 
jomienia szerszych kół społeczeństwa 

z ogniotrwałem i ekonomicznem bu- 

downictwem oraz z rozwojem techniki 

w dziedzinie rolniczo-przemysłowej. 
— Sprawozdanie. Koncert-pora- 

nek, organizowany przez T wo Mu- 

zyczne „Lutnia" 17 maja w ogrodzie 

po-Bernardyńskim dal następujące 

wyniki kzesowe. Dochód brutto — 
1039 zł. 25 gr. (bilety wejściowe i 

programy); wydatki — 419 zł. 47 gr. 

(druki, podatki, służba, fortepjan etc.). 

Żysk w wysokości 619 zł. 78 gr. po- 

dzieleny został w sposób następują- 

cy: na budowę nagrobka Ś. p. Zyg- 
munta Noskowskiego przeznaczono 

309 zł. 89 gr. (przesłana do Warsza- 

wy łącznie z zebranemi ofiaremi na 

ręce komitetu budowy nagrobka — 
343 zł.), kwartetowi im. St. Moniusz- 
ki — 154 zł. 95 gr. 

T.wo „Lutnia” otrzymało pozo* 
stałe 154 zł. 93 gr. 

WÓJSKOWA. 

— W Kalwarji jeździć konno 

nie wolno! Jak się dowiadujemy, 

władze wojskowe wzbroniły jazdy 

konnaj wojskowym w obrębie Kal- 

warji. (x). 

Z UNIWERSYTETU. 

— Związek urzędników U. S. B. 
Do p. Komisarza Rządu na miasto 

Wilno wpłynęło podanie urzędników 

U. S. B. z panem Latwisem inten- 

dentem (I. S. B. na czele o zatwier: 

dzenie statutu „Związku Urzędników 

Uniwersytetu Stefana Batorego w 

Wilnie”. Celem związku jest wzajem 

na pomoc, obrona, popieranie i za- 

stępstwo zawodowych interesów u- 

rzędników U. S, B, dążenie do po- 

lepszenia bytu ogółu urzędników 

Polskich szkół akademickich, dążenie 

de wspólnego zjednoczenia wszyst- 

kich urzędników Polskich szkół aka- 
demickich w jeden związek, pielęgno= 

wanie idei koleżeństwa, oraz współ= 

udział w opracowaniu jednolitych 

norm dla administracji szkół akade- 

mickich. (x). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Uwadze studentów roczni- 

ka 1898 1899. Komuniket Wydzia- 

łu Wojskowego Naczelnego Ko: 

mitetu Akademickiego. Na skutek 

starań podjętych przez Naczelny Ko» 

mitet Akademicki u Min. Spraw Woj: 

skowych, Oddział III. Sztabu Gene» 

ralnego zakomunikował, iż P. Mis. 

zgodził się zasadniczo na dalsze roz: 

patrywanie podań o odroczenie służ: 

by wojskowej studentom, którzy u* 

kończyli 26 lat życia. Informacji u* 

dziela oraz przyjmyje podania Sekre- 

terjat Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. U. S. B. (Wielka 24) w go- 
dzinach urzędowych (od godz. 1—3 

i od 7—9 wiecz.; tamże można 

przejrzeć wzory podań. Termin skla- 

dania podań upływa z dniem 27 go 

b. m. Podania zostaną bezpośrednio 

skierowane przez Wileński Komitet 

Akadem. do odpowiednich władz 

wojskowych. Nieczłonkowie Związku 
Narodowego Polskiej Młodz. Akadem, 

mogą również składać podania. Ty- 

tułem zwrotu kosztów zostanie po: 

bierana opłata od skłedających poda- 

nia od członków Związku Narodo- 

Oa — 1 2, od nieczłonków — 

3 zł. 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— O pomoc dla bezrobotnych 

pracowników umysłowych. Za: 
rzędzeniem Dyrekcji Funduszu Bez- 

robocia z dnia 5 bm. wobec wyczer= 

pania kredytów na akcję doraźcej 

pomocy bezrobotnym pracownikom 

umysłowym wstrzymano wypłatę wy* 

mienionych pożyczek — zasiłków. 

W związku z powyższym w zarzą: 

dzie obwodowego funduszu  bezra- 

Бос!а w Wilnie pozostało niezałatwio: 

  

  do | nych 30 podań na ogólną sumę 

2.5000 złotych. 
Wobec powyższego zważywszy że: 

1) miasto Wilno jest ośrodkiem, 

w którem się koncentruje znaczna 

i 
į 

Po rozpatrzeniu sprawy, wymie- ilość bezrobotnych pracowników u: 

„ mysłowych, zredukowanych jeszcze z 

(czasów byłej Litwy środkowej; 
| 2) zarząd obwodowego funduszu 
| bezrcbocia nie wykorzystał całej su- 

imy wyznaczonej na pożyczki na te* 

*reń okręgu administracyjnego Wi- 
leńskiego (wyznaczono przez Dyrekcję 

35.000 złotych, wypłacono zaś 17.400 
złotych); 

3) większość petentów, wobec 

dłuższego bezrobocia znajduje się w 

bardzo ciężkich warunkach materjal- 

, nych— Delegatura Rządu przesłała do 

Ministerstwa Pracy i Opieki społecz* 

nej wniosek o zezwolenia na konty- 

nuowanie akcji doraźnej pomocy dla 

bezrobotnych pracowników umys 9
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wych na terenie okręgu  administra* 
cyjnego wileńskiego do chwili zu- 
pełnego wyczerpania kredytów na 
powyższy cel. (x) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Wiec bezrobotnych. Da. 21 
b. m. w lokalu Zw. Zawodowych 
(Żeligowskiego 4) odbył się wiec 
bezrobotnych przy udziale około 200 
wiecujących. Przemawiali pp. God: 
wod, Zasztowt, oraz Bujko. 

P. Godwod skreślił w  krótkości 
uchwały zjazdu Zw. Zaw. w Warsza: 
wie. P. Zasztowt omówił działalność 
magistratu który ignoruje sprawę 
bezrobocia. Pozatem mówił (niezbyt 
pochlebnie) o różnych instytucjach 
istniejących dla zwalczania bezrobo- 
cia, na utrzymanie których robotni- 
cy płacą podatki. Trochę niesmacz- 
ne (co do formy) były niektóre ata- 
ki p. Zasztowta na nasze „ciała u- 
stawodawcze'. Na zakończenie mów- 
ca zakonkludował stanowczo: „Mu- 
simy dążyć do obaienia rządu”. 
Trzeci z kolei mówca p. Bujko nic 

nowego nie dodał do przemówień 
swoich peprzedników. 

Zakończył wiec p. Godwod, na- 
wołując do wstępowania do związ- 
ków zawodowych. 

Naogół zebranie odbyło się spo- 
kojnie. (x). 

SPRAWY ROLNE. 

— Specjalista od hodowli owiec 
i trzody chlewnej. Dział budowla- 
ny Związku Kółek Rolniczych ziemi 
Wileńskiej powołał specjalistę z ho- 
dowli owiec i trzorzy chlewnej. (x) 

— Pokazy hodowlane w po- 
wiecie Duniłowickim. Uchwały wy- 
działu semiku powistowego w Duni- 
łowiczach z dnia 3 b. m. wyznaczo- 
no następujące miejsca dnie i daty 
pokazów hodowlanych w powiecie: 
Dokszyce — wtorek 22 września, Ро- 
stawy — poniedziałek 28 września, 
Duniłowicze — wtorek 29 września. 

Jednocześnie z dniem pokazu 
hodowlenego w Dunilowiczach jest 
przewidzianem urządzenie 1—2 dnic- 
wej wystawy rolniczej wyrobów miej- 
scowego przemysłu ludowego. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Posiedzenie Wileńskiego 
Twa Lekarskiego odbędzie się we 
šrodė, 24 b. m. o godz. 20 w lokalu 
własnym z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Odczytanie i przyjęcie proto- 
kułu z dn. 10 b. m.; 2) Prof. K. Mi- 
chejda — Pokazy chorych; 3) Dr. W. 
Żaleski — Rak a krew; 4) Sprawy 
administracyjne. 

U_ BIAŁORUSINÓW. 

— Likwidacja Białoruskiego 
Zgromadzenia Obywatelskiego. 
W dniu 28 b. m. o godz. 4 po poł, 
przy ul. Wileńskiej 12 m. 6 odbędzie 

  

Dom Handlowy 

F. Miesz 
Sp. z ogr. odp. 

Oddział w Wilnie, 

ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

POLECA: 
w dziale manufaktury 

Świeżo otrzymane towary damskie i męskie, krajo- 
we i zagraniczne, Palta męskie gabardinowe 

Palta damskie gotowe i 
Własna pracownia krawiecka wykonuje pod gwa- 

zamówienia. 

mowe. 

rancją wszelkie 
palt i futer. 

w dziale meblowym 
Stale duży wybór różnych mebli. Przyjmuje slę wszelkie ro- 
boty stolarskie. Meble 
Łóżka żelazne od najtańszych do nejdrcžszych. 

Przy działe meblowym fachowo prowadzona pracownia 
tapicerska. Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kole- 
Jowym I pocztowym. Uigowe warunki. - 

   

  

się zebranie Białoruskiego Zgroima- 
dzenia Obywatelskiego, celem likwi- 
dacji Zgromadzenia i wyborów ko- 
misji likwidacyjnej. (x). | 

— Z życia szkolnego. 20 b. m. 
ukończono zajęcia szkolne w gimn. 
biał. w Wilnie, zaś egzamina wstępne 
do wszystkich klas potrwają od 22 
do 27 czerwca r. b. 

W dniu 22 b. m. oczekiwaną jest 
wycieczka gimnazjum białoruskiego 
w Nowogródku. Gimnazjum wileńskie 
poczyniło odpowiednie kroki dla na- 
leżytego przyjęcia wycieczki. 

U ROSJAN WILEŃSKICH. 

— Wiec sprawozdawczy posła 
Serebrennikowa. W dniu 28 b. m.   
w kino „Heljos" odbędzie się wiec 
„sprawozdawczy urządzony przez po* 
„sła Mikołaja Serebrennikowa. 
| Tematem sprawozdania będzie 
położenie mniejszości narodowej ro- 
syjskiej w Polsce, w ważniejszych 
dziedzinach jej życia. (x). 

— Mianowanie biskupa Anton- 
jusza. Synod cerkwi prawosławnej 
w Polsce mianował biskupa Anton- 
jusza przewodniczącym konsystorza 
prawosławnego w Wilnie, (x). 

SPRRWY GOSPODARCZE. 

— Posiedzenie komisji rzeczo- 
znawców branży mączno piekar- 
nianej. Dzisiaj.o godzinie 6 min. 30 
odbędzie się posiedzenie komisji 
rzeczoznawców branży mączno-pie- 
karnianej przy obywatelskim komite* 
cie do walki z lichwą i spekulacją, 
celem przeprowadzenia nawych cen 
na mąkę i chleb, w związku z obecną   konjunkturą na rynku, jednak przy- 
puszczać należy, iż ulegnie zmianie | 
tylko cena na chleb razowy. (x). į 

ZABAWY 
  

9.ej wieczorem Z. A. $.P. i Koło 
Słuchaczy Wydziału Sztuki U. S, B. 

doroczne wianki. Ceły szereg atrak- | 
cji uświetni tę zabawę. į 

W dziale koncertowym biorą u-| 
dział zespoły teatrów Polskiego i 
Letniego z p. Wiktorją Kawecką na 
czele. 

Orkiestra pod batutą p. Salnickie- 
go będzie koncertować od godz. 8 
do 2 w nocy. Bufet w obozie  cy- 
gańskim. 

Uroczystość wianków zakończą 
ochocze tany a ognie bengalskie spo- 
wiją cały ogród po Bernardyński. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W. Wilnie. 

— Poronienie wskutek pobicia. 
Nieznana kobieta której nazwiska nara- 
zie nie ustalono, została dotkliwie po- 
bitą przez Józefę Wasilewską zam. przy ul. 
Tyzenhauzowskiej 10, i wskutek czego na-     

  

Zatwierdzone przez Ministerium Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 
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. 

stąpiło poronienie płodu. Poszkodowana 

— Wianki. Dziś 23 b. m. o g.“ 

iP. Z. P. urządza wSpólnemi siłami | 

| staedten'a 

  zam. tamże. (!) 

15—3 

kowski 

i gu- 
na zamówienie. 

Przeróbki ubrań, 

biurowe pierwszorzędnych fabryk. : 

  

  
w ydase. w umieuię wzpółwiaścięieli dózeł Batarowiez. 

me 

i kto ma do czynienia z Urzętami Poństwoweni 
z w labiryncie korytarzy I pokoi i tracić drogiego czasu 

nadaremno, — znajdzie wszelkie informacje 

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

    

— Trup noworodka. Dozorczynl 
domu nr. 21, przy ullcy M. Poznańskiej 
zameldowała policji że w jamie kloacznej 
tegoż domu znajduje się trup noworodka. 
Po wydobyciu zwłok okazało się, że był to 
podrzutek płci żeńskiej w wieku około 3 
tygodni. 

Zwłoki zostały zabezpieczone. Docho- 
dzenie w toku. (I) 

— Kradzieże. Olejnik Nachim zam , 
przy ul. Bazyljańskiej 6, zameldowal policji 
l kom., że w dniu 21 b. m. między godziną 
11 a 12, w czasie jego nieobecności nie-; 
znani sprawcy za pomocą podrobionych 
kluczy, skradli mu z mieszkania: futrc 
męskie, palto karakułowe, ubranie, bielizne, 
srebro stołowe oraz Inne rzeczy których 
wartości narazie nie ustalono. (I) 

— Alicja Rosińska zam. przy ul. Ko- 
narskiego 40, zameldowała policji że w 
dniu 21 b. m. nieznani sprawcy za pomocą 
podkopu pod drzwi piwnicy tegoż domu 
skradli jej futro męskie ubranie i bieliznę. 
Poszkodowana wartość skradzionych rzeczy 
oblicza na sumę 500 złotych. (1) 

Na prowincji. 

— Wykrycie zwłok zamordowa- 
nych żołnierzy z r. 1920. W dniu 16 
b. m. jeden z posterunkowych policji pań- 
stwowej, we wsl Beczki Piwowane gm. Be- 
rezeńskiej powiatu Swięciańskiego, wykrył 

zabójstwo 2 żołnierzy, które było popełnio- 
ne w roku 1920 przez mieszkańców tejże 
gminy. Zwłoki zamordowanych żołnierzy 
zostały odnalezione. (I) 

— I na Litwie nie miell szczęścia. 
Skradziony koń w powiecie Wileńsko Troc- 
kim, na szkodę Mokutonowicza Jana zo- 
stał przez niegoż samego odnaleziony w 
Litwie. Przyczem ustalono, że kradzieży 
dokonali Jacuński Konstanty, Kumielewski 
Aleksander 1 Mitrewicz Antoni, których za- 
aresztowały władze litewskie. (1) 

      

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Ucieszną  historją 

o trojgu niemowlęciach, grana obecnie w 
Teatrze Polskim pod tytułem „Aż trojaczki", 
codziennie ściąga do Teatru licznych wi 
dzów, którzy się bawią znakomicie. Brawa 
rozlegają się co chwila przy otwartej kur- 
typie. Role główne grają pp. Wrońska, 
Frenklówna, Wyrwicz i Kijowski. 

Dziś I jutro „Aż trojaczki*—Hennequina. 
— Teatr Letni. Po raz ostatni dziś 

gróny będzie ucieszny „Baron Kimmel“ 
który zdobył soble trwałą gościnę ra na 
szej scenie. 

— Premjera „Nocy Bachusowe|“. 
Przygotowywana od dłużsżego czasu sen- 

sacyjna premjera operetki — B. Granich- 

„Noc Bachusowa* ukaże się 
nieodwołalnie jutro z udziałem znakomitej 

artystki W. Kaweekiej, oraz najprzedniej- 
szych sił naszej operetki. „Noc Bechusowa'* 

będzie grana u nas Jako prawdziwa pra- 

premjera, gdyż na terenie Rzeczypospoli 

tej operetka ta grana jeszcze, z powodu 

trudności wokalnych, nie byłe; Wiedeń zaś 
Berlin grają ją setki razy z rzędu z powo- 

dzeniem większem niż w swoim czasie 
„Madame Pompadour“ i „Marica“. 

    

  

Ruch wydawniczy. 
— „Przemysł | Handel Górno- 

šiąski“, Swiežo ukazał się zeszyt 5 tomu 
VIII czasopisma „Przemysł i Handel Gór- 
nośląski"*. Numer otwiera treściwy artykuł. 
Z. Kozłowskiego p. t. „Przed rewizją umo- 
wy handlowej z Austrją". Zagadnieniem or- 
ganizacyjnym poświęcone są ertykuły inż. 
Karola Kiszki p.t. „Racjonalna gospodarka 
siłami ludzkiemi w przemyśle * i inż. Jabło- 

nowskiego, zatytułowany „Kilka uwag o na- 
ukowej organizacj! pracy”. Dział kronik 
е — 

  

a nie chce błądzić 

Podwójny skorowidz w końcu 

  

Lwowa, Krakowa, Lublina, 

ksiegi „Wilno“ 

przynosi bogatą kronikę hutniczą inż. Ka- 
„rola Kiszki. węglową pióra Pila, oraz nafto- 
(wą za |. kwartał 1025 r., treściwie przedsta- 
|wioną przez J. Ostrzyckiego. Przegląd u- 
stewodawstwa gospodarczego, oraz liczne 
notatki składają się na udatną całość tego 

| poważnego wydawnictwa. 

  ——— 

Maiążki nadesłane do Redakcji. 
Na półkach ks'ęgarskich ukszała się 

nowa książka Ferdgnanda Goetla, zawiera- 
jąca pod wspólnym tytułem „Ludzkość 
dwa opowiadania: tytułowe | „Schmerzen- 
reich"*.  „Schmerzenreich'* jest mianem 
psė-pizyblędy, wychowywanego od malen- 
kości przez obóz jeńców austrjackich na 
Dalekim Wschodzie rosyjskim. Losy psa 
łączą stę w sposób dziwnie tajemniczy & 
losami obozu jeńców i niedalekiej, nieprzy- 
chylnej dla jeńców, wioski osadników ro 
syjskich. „Ludzkość* stanowi historję prze- 
miar psychicznych zgorzkniałego profesora 
jeńca uciekającego wśród niesłychanych 
trudności podróży przez Persję do kraju. 
Oba opowiadania cechują znane już sze- 
rokim kołom czytelników zalety pióra Goetla. 
(Nakład Gebethnera i Wolifa). 

    

    

Rozmaiłości. 
Co kosztuje policzek? 

Miljoner cztkagowski p. Charles F. Lolft, 
ūderzyl swą żonę trzy razy w twarz. Mał- 
żonkć rozpoczęła proces rozwodowy, który 
skończł się przed kilku dniami zasądze- 
niem krewkiego męża na odszkodowanie 
w kwocie 1.100.000 dolarów. W ten sposób 
każdy policzek kosztował go blisko 2.000.000 
złotych. (v) 

į Brak wody w Paryżu. 
Z Paryża donoszą (ż w ostatnich dniach 

Paryż odczuwał dotkliwy brak wody a w 
szczególności dzielnice Montmartre | 
I'Hotelle 

  

    

Ze sportu. 
Kurs Instruktorski. 

W pracy sportowej dominujące znacze- 
nie ma dobrze przygotowany kierownik, 
instruktor, czy trener. Wilno stale odczu- 
wało brak kierowników, czy Instruktorów 
wych. fiz, dlatego też ne wiosnę ub. r. 
zorganizowano na terenie Parku Sportow. 
Kurs Wych. Fiz., którego część 1-sza zo- 
stała wyczerpana. Kurs ten ma zamiar Zw. 
Pr Sp. kontynuować, organizując część 
2-gą zimową w b.r. Część ta obejmie gim- 
nastykę i sporty zimowe. Zapisy dla absol- 
wentów 1-szej części, oraz dla Innych ref- 
lektantėw, wołowe Sekretarjat Zw. Prasy 
Sportowej Wilno, W. Pohulanka 32—3, co* 
dziennie w godz. od 19—20. 

Aby dać możność drużynom szkolrym, 
oraz młodszym drużynom wileńskich klu- 
bów piłki nożnej rozegrania szeregu zawo- 
dów, jaknajmniej dla propagandy recjonal- 
nie uprawiarego sportu, Zw. Prasy Sport. 
orgónizuje dwudniowy turniej piłki nożnej, 
o nagrcdę Zw. Prasy Sport. w postaci „Zło- 
tego oszczepu". Zgłoszenia klubów stowa- 
rzyszonych I niestowarzyszonych, przyjmuje 
Sekr. Zw. Prasy Sportowej w godz. ozna” 
czonych wyżej. (x) 

20.VI Wiija—Warszawianka 3:3 (1:1). 

Obie drużyny & rezerwami. Wilja 
bez obrony, Warszawianka z zdekompieto- 
wńnym atakiem i pomocą. Przebieg gry 
odpowiada też układowi sił. Wilja cały 
czas na froncie, w 2-ej połowie formalnie 

Przemyśla, Bielska i Jarosławia 

  
iz d. 22—VI 25r. 

dusi, a jednak wynik remis, co Warszawian 
ka zawdzięcza wspaniałej grze Domeńskie- 
go w bramce, broniącego literalnie wszyst- 
ko, no 1 obronie Wilji przez którę spora 
dyczne wypady Warszawianki przechodziły 
jak przez wodę. Tej ostatniej było trochę 
zadużo. Straciła na tem gra boisko — 
istne bojowo, no i kasa Wilji, gdyż tylko 
nieliczni super-amatorzy pliki przywędio- 
wali na mecz. Sędzia p. Ryszanek ocierając 
wodę, ofiarnie pełnił swę funkcję. 

21 VI 1 p. p. leg. — Warszawianka 
3:1 (1:1). 

kompl<cle,  Warszawlanka 
Ordonem. Wynik „hiszpań- 

ski“. Goście muszą przegrać | kwita. 
Tak zdecydowały trybuny no I sędzia 
Pierwsza połowa zadaje kłam ogólnemu 
przekonaniu. 1 szy nie może pisnąć. War- 
szawianka gra jak z nut. Atak za atakiem 
idzie jak po sznurku na bramkę niebieskich. 
Sliczna kombinacja, wspan'ałe biegi, gra 
głową. W 4' gol dla Warszawianki: 1 szy 
broni się nogami, chaotycznie, bezpianowo 
1 brutalnie, na co sędzia nie reaguje. Wy- 
wołuje to szemranie u gości, tembardziej, 
że sędzia hiszpanizuje się coraz bardziej. 
Wreszcie wieńczy swój „patryotyzm” lokal- 
ny amplikując w 45* karnego przeciw war- 
szawianom za urojony final. Do przerwy 
1:1, rogów 4:0 ile białoczarnych (l). 

Goście zrażeni nie chcą narazie wy- 
chodzić, wreszcie gra się zaczyna, lecz już 
nie ta. Gra Il-ga Warszawianka, znikły ble- 
gi, technika, zapał, — pozostały „fatałachy* 
grający byle zbyć. Za to 1-szy -nabiera 
werwy I animuszu i pokazuje co umie. 
Spalony czy nie, ręka czy noga — strzela 
każdy kto chce, licho tylko nłe dało tego 
Domeńskiego, broni jak młody bóg, osta 
tecznie Jednak pogrom Warszawianki. Wszy- 
scy zadowoleni: publiczność, sędzia, gra 
cze, zarząd | t. d. 1 p. p. Leg. me „klasa“ 
rutynę piłki nożnej. Hip, hip, hurralll 

Maluczko a Wilno będzie miało taką 
markę jak Śląsk Górny, gdzie żadna za 
miejscowa drużyna wygrać nie może | już. 
Może to I słuszne. Tu kresy i tam kresy, 
m że tu I tam sędzia wygrywa przecie o to 
procesu nie będzie. 

Sędziował na tych pięknych zawodach 
p. Stanisław Lufa-Leszczyński. (x) 

1-szy w 
wzmocniona 

  

  

  

Giełda warszawska 

Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 24,34 24,40 248 
Dolary 5,18 5,20 9.17 
Holandja  208,75 2.9,25 208,26 
Londyn —  25,28!/2 25,85 25,22 
Nowy York 5,18'/2 5,20 5,17 

Paryż 24,221/ | 95,29 24,17 
Praga 15,431/2 15,47 15,40 
Wiedeń 73,19 73,37 73,01 

, Włochy 19,55 19,60 19,50 
| Szwajcarja 101, 101,25 100,75 
Stockholm  1392,0 139,55 138,85 
Kopenhaga 99,10 99,35 98,85 
pał ang.  25,251/2 25,32 25,19 
Franki fr. 24,09 24,96 24,84 
8 proc. Pož. konwers. 71—72, 
Pož. kolej. 90—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 64,25 — 64,50 

  

ułatwia wyszukanie Urzędu. 

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

  

Pierwszorzędna fabryka wyrobów mącznych 
poszukuje we wszystkich większych miejscowościach Polski z wyłączeniem 

Stanisiawowa, 

dobrze wprowadzonych zastępców 
głoszenia z poleceniami wysyłać należy do firmy. Z 

  

= Kama 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ui. Žeilgowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko i dokładnie 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 
Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

Lwów, Kościuszki 1 a. 

  

Lokal na garaż 
do odnajęcia przy ul. Kolejowej 15 (naprze- 
ciw dworca), lnform.: ul. Nowogródzka Na 6 

m. 12, od 10—11 i 3—4 pp. 

41/20/0 listy z. T. Kred, Z. przedw. 20,75—21,15 
50%0 listy z. warsza przedw. |! 18,50—18,75 
41/2 0/0 warsz. przedwoj. 15,80—16,25—16 15 
6%о obligacje Warszawy z 17 r. 4,90—4,95 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. BD Glsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

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

    

  

    Cena 6 złot. Do nabycia 

Dobrą polową 

lornetę 
ośmiokrotną kupię. Ofer= 
ty z oznacz. ceny oraz 
godzin oglądania. Adre: 
sować: Wilno, Subocz 

6-a, dr. Czarnowski. 

Letnisko 
dwa pokoje z kuchnią 
bez utrzymania, Kolej 
blisko, produkty na miej- 
scu tanio.  Dowiedzieć 
się w Redakcji Kurjera 

od 1—3. 

  

  

Mieszk anie 
z 4 pokoi, przedpokoju 
i kuchni z elektrycznym 
oświetleniem do wyna- 

  

SOLEĆ 
  
z kuchnią i wygodami 

Wileńskiego".   

ZAKŁAD WÓD 
MINERALNYCH i 
KĄPIELI błotnych 

znanych ze swej skuteczności w reumatyzmie, ar- 
tretyzmie, przymiocie, chorobach skórn. I nerwow. 

Otwarty od 11 maja do 20 września 
Ceny mieszkań i utrzymania zniżone. Informacje I 
prospekty wysyła Zarząd Solca, poczta Solec-Zdrój. 

Poszukuję 2—3 pokoi 
w centrum miasta. 

Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „Kurjera 

jęcia zaraz. Ul. Krakow- 
ska 9-15 

BETA 

Chudniecie. 
Szybkie przybranie na 
wadze i pełny kwitnący 

wygląd powoduje 

lenusan, 
witaminowy proszek 

wzmacniający. Polecany 
przez lekarzy Cena pu- - 
dełka 6 zł. — 4 pudełka 
22 zł. Szczegółowa bro- 
szura № 6 gratis. Dr. 
Gebhard £ Co, OZ 

КСЯВНВНОЗЫСТЕЛЯЕЕА: 

Brak, „Aux“, Żeligowskiego Ę 

  

    
   


