
    

Należytość poćztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 148 (300) 

    
Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. ©. Prenumeratę 

pray ina d w Makowskiego, S-to Jsńska 1, Skład pa 

pieru . Borbowskiego. Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłosze Aš 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, eko A > 

róg pas kor tel. 82, Biura ogłoszeń 5. Jutana, Pi, , 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro og: B 2 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie biura rekl w kraju i zagr. 

Wilno, Niedziela, 

   
Wyehodzi eodziennie próez 

Redakcja I Administracia: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynda od g. 9 do 3 pp. Dział ogioszeniowy „Kurjera WI- 

leūskiego“ miešci slę pizy Biurze Reklamowym S. Grabowskle- 
go, Mickiewicza rėg Garbarskiej 1. Tei. 52. Czynne od 9—6 w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
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5 lipca 1925 r. 

dni poświąteeznyech. 

| | 
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Cena ogłoszeń: Za 
20, na 4:ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 
5-0 łamowy, na 4-e| str. 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Cena 15 groszy. 

  

ROLADA DET ARARRO DEROW RR ZOED REWA 

IEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

ABONGBT PART ISU SKISIKO LET BTA A 
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wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

riai i i i i RZEWEZORZECERK O KE LST NIDA TINA i A TSA KOTANA RET ZWANE AKA 

"Tr 
Tate Stanisław Wróblewski 

Adwokat 

Założyciel Biblioteki Im. Wróblewskich 

opatrzony Św. Sakramentam!, zmarł d. 3 lipca b. r. w wieku lat 67. 

Eksportacja zwłok z domu przy ul. Uniwersyteckiej NM 9 de kościoła św. $ 

Ducha (po Dominikańskiego) odbędzie s'ę w niedzielę 5 lipca o godz. 7 wiecz. gi 

Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w kcściele św. Ducha w ponie 

działek o godz. 9%2 rano, poczem nastąpi przeniesierle zwłok na miejsce wiecz: g 
nego spoczynku na cmentarzu Rossa. 

Rodzina i Przyjaciele. 

        

      

      

sk 
Tadeusz Wróblewski 

Adwokat 

zmerł d:ia 3.go lipca 1925 roku o godz. 11 wiecz. 

Eksportacja zwłok z domu Xe 9 przyul (niwersyteckiej do kościoł Św. 

Ducha (po- Domini: ański) odbędzie się w niedzielę d. 5 lipca o godz. 7 wiecz. 

Nabożeństwe żałobne odprawione będzie w tymże kościele dn. 6 lipca 
o godz. 9/2 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O tych smutnych żałobnych obrzędach powiadamia kolegów, przyje- 
ctół 1 znajomych 

Rada Adwokacka w Wilnie. 

Żądajcie wszędzie 

„GAZY TRUJĄCE" 
Jednodniówka Wileńskiego Oddziału Towarzystwa Obrony Prze. 

<iwgazowej z liustracjami pod redakcją prof. Jana Muszyńskiego. 
Cena 1 złoty. 

Wydawnictwo Biura Reklamowego Stefana Grabowskiego w Wilnie, Garbarska 1. 

Całkowity dochód ze sprzedaży Jednodniówki na rzecz Towarzystwa 
Obrony Przeciwgezowej. 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARŻYSTWA. 

  

Koncesjonowane przez M. W. R. i O. P. 

Kursy kierowcėw samochodowych 
3i1T| miesięczne 

przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wilnie 

Zapisy przyjmuje kancelarja kursów Od wtorku 7-VII, od godz. 11 
do 2 w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Wielkiej Ne 51. 

AAS SOS ISDN 50 LT SA EEST 
  

Teatr Polski 

„ Dziś 

Żołnierz Królowej Madagaskaru 
krotochwi:a Dobrzańskiego. 

KTO 
chce wiedzieć 

o której godzinis 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. 

Począłek o godz. 8 m. 15 w. 

Teatr Letni 

Dziś o godz. 4ej pp. 

Baron Kimmel 
operetka Kollo. 

Ceny miejsc zniżone. 

Wieczorem o g. 8 m. 15 w. 

Występ Wiktorji Kaweckiej 

Noc bachusowa. 
operetka B. Granichstaedten'a 

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

ców ulicznych.    

   

  

   

  

    
    
        

  

Posel górnosiąski u p. premjera. 
WARSZAWA. 4.VII. (PAT.) P. prezes Rady Ministrów przyjął posła 

okręgu Pszczyńsko-Rybnickiego p. Kwiatkowskiego w sprawie ciężkiego po- 
łożenia, jakie się wytworzyło na Śląsku wskutek braku zbytu węgla. 

P. prezas Rady Ministrów odniósł się bardzo życzliwie do przedsta- 
a mu dezyderatów i przyrzekł zwołanie w tej sprawie specjalnej kon- 
erencji. 

——-—>—— E, 

  

Z pobytu min. Skrzyńskiego w Paryżu. 
PARYŻ. 4.VIl. (Pst.) Wczoraj popołudniu minister Skrzyński przyjął b. 

premjera Paderewskiego, poczem zwiedził nowy lokal ambasady polskiej, 
2 początkiem przyszłego tygodnia minister Skrzyński wyjażdźa do Ameryki. 

  

W OE, 

Z Kongresu Stowarzyszeń Przyjaciół 
Ligi Narodów. 

WARSZAWA. 4VIil. (Pat). IX zgromadzenie Międzynarodowej Ulaji Sto- 

warzyszeń Ligi Narodów. 3 
Dziś przed południem posiedzeń komisyj nie było. 

Obraduje tylko prezydjum i Rada Kongresu. 

Ostatnio przybyli do Warszawy delegacja turecka oraz szef delegacji 
japońskiej Suzuki. 

EE EC 0 72 

Francusko-angielska konferencja 
w sprawie chińskiej. 

PARYŻ. 4VII. (Pat.) Briand przyjął wczoraj angielskiego ambasadora 
lorda Crewe. ©..natem konfsrenci, jak przypuszczają dzienniki, była spra: 
wa chińsks. 

  ннн нсонорасерннно оОНЕ 

Faszystowskie rozboje na granicy 
> szwajcarskiej. 

PARYŻ. 4.VII. (Pat) „Echo de Paris“ donosi z Genewy: Włoscy milic- 
janci faszystowcy spostrzegłszy turystów szwajcarskich, ubranych w czer- 
wone swetry, przekroczyli granicę szwajcarską i zaatakowali turystów, drąc 
na nich ubranie na strzępy. 

Wobec interwencji granicznej straży szwajcarskiej oraz innych tury- 
stów, milicjanci włoscy uciekli, ostrzeliwując się z rewolwerów. W sprawie 
powyższego zajścia otwarto obustronną ankietę. 

  

Echa napadu pod Narewką. 
(Od własnego korespondenta). 

Sąd doreźay w Wołkowysku skazał w dniu 30 czerwca r. b. Trusewi- 
cza Grzegorza | Celuka Jana — uczestników napadu na pociąg pod Na- 
rewką i na maj. Korneć na karę śmierci. 

Wyrok wykonano w dniu 1 lipce r. b. w Wołkowysku. (x). 

  

Przyłapanie kontrabandy. 
(Оа własnego korespondenta z pogranicza). 

W dniu 1 b. m. posterunkowy Ostrowski Piotr z posterunku policji 
granicznej w Maldziunach zauważył na drodze Maldziuny—Malinowo 2 ch 
osobników, niosących na plecach jzkieś paczki. 

Na okrzyk „stójl”, osobnicy usiłowali zbiec.   
! 

ł 
4 
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Po pięciu strzałach, danych przez posterunkowego Ostrowskiego je- 
den z osobników zatrzymał się, a drugi rzucił paczkę i zbiagł. 

W odebranych paczkzch znaleziono 50 klg. sacharyny pierwszego ga* 
tunku, oplombowanej przez władze niemieckie i litewskie. 

Osobnikiem zaś zstrzymanym okazał się Judel Jowicz. 
W związku z powyższem, władze zatrzymały znanego przemytnika 
niego Politę, który do winy się nie przyznał. 
Aresztowanych, wraz z aktami sprawy i dowodem osobistym przesła- 

no do sędziego śledczego I-go okręgu powiatu Wileńsko-Trockiego. (x). 

Z państw bałtyckich. 
igi dla przewozu eksponstów 

pozostały jak w roku zeszłym, jeduak 
w tym roku eksponaty mogą pozo- 
stawać w Łotwie tylko 2 miesiące 
po zamknięciu wystawy, po upływie 
2-ch miesięcy będą uważane za 
sprzedane i podlegające ocleniu. 

  

Łotwa. 

Przygotowania do otworzenia 
wystawy w Rydze. 

RYGA 4.VII (tel. włas.). W Rydze 
już odbywają się przygotowania w 
związku z mającem nastąpić otwar- 
ciem wystawy. Budowane są nowe 
pawilony, remontowane stare. 

Szczególne zabiegi w celu om stek. ; 
nia jak najokazelszego wyglądu swe- RYGA 4VII (tel. włas). W Rydze 
mu pawilonowi, czynią bolszewicy. | przy ul. Wolności w lokalu b. pas- 
Charakterystycznem jest że pawilon, sarzu Ozolima, policja polityczna 
sowiecki w tym roku będzie dekoro- przeprowadziła rewizję w jednem z 
wany w ściśle rosyjskim stylu. Do mieszkań. Znaleziono komunistyczną 
Rygi już napływają zagraniczne ek- bibułę. Dwie młode panny zamiesz- 
sponaty, większość jednak przybę- kałe w pokoju gdzie dąkonsnoę re- 
dzie dopiero tuż przed otwarciem. _ wizji zostały aresztowane. : 

Aresztowanie dwuch komuni- 

Wiadomości poliiyczne. . 
Ewolucja w 
łonie Rzeszy 
Niemieckiej. 

„Journal“ podkreśla, 
że wczorajsza rozrnowa 
Brianda z ministrem 

Skrzyńskim o sytuacji międzynarodo- 
wej zbiega się z ważną ewolucją, ja- 
ka dokonywuje się w łonie Rzeszy 
w związku z paktem gwarancyjnym. 

Niemcy, zdaniem dziennika, są 
obecnie skłonne prosić o dopuszcze- 
nie ich do Ligi Narodów, lecz jedy- 
nie w celu zużytkowania bardzo 0- 

(gólnikowych klauzul! paktu Ligi Na- 
|rodów dla przeszkodzenia propozy- 
| cjom francuskim, dotyczących ewen- 
! tualnych sankcji oraz gwarantowania 
granie na wschodzie przez Francję. 

% 

Zawsze się jonosi z Berline: 
Posodza: Wyrok śmierci wyda- 

ny przez najwyższy sąd w Moskwie 
na trzech studentów niemieckich wy- 
wołał w całych Niemczech olbrzymie 
wzburzenie. 

Zerówno prawica, jak i lewica, 
są pod tym względem zgodne. 

Wszystkie dzienniki wyrażają obu- 
rzenie z powodu wyroku, tylko ko- 
muniści starają się wyrok obronić. 

Demokraci i socjal-demokraci na- 
zywają wyrok aktem zbrodniczego 
sądownictwa: 

Rząd niemicki dał do poznania 
rządowi sowieckiemu, że proces mo- 
skiewski musi doprowadzić do ozię: 
bienia stosunków między Niemcami 
a Rosją. 

Jednakże o zerwaniu stosunków 
dyplomatycznych rząd niemłecki na- 
razie niemyśli. (Pat.). 

m m a б ке   
  

1 Rosji Sowieckiej. 
! Krasin ma załagodzić. 
| WIEDEŃ, 4.VII. (Pat). „Neu Freie 
'Pressse" dcnosi z Moskwy: Krasin, 
który dziś miał wygłosić wykład o 
| zagranicznym monopolu handlowym, 
ji o rozszerzeniu importu, wyjechał 
| wezoraj niespodziewanie przez Berlin 
do Paryża. 

Podróż tę łączą 2 wynurzeniami 
Cziczerina o zaostrzeniu się stosun" 
ków z Anglią. 

Krasin ma działać uspakajająco. 

  
| 
Penno opracował nowy plan 

; przygotowania marynarzy. 
MOSKWA 3.VI! (tel. włas,) Frun- 

ze nie traci czasu: nawet pcdczas 
swej podróży morskiej opracował 
nowy plan przygotowania sił mor- 
skich, Według Frunzego meją być 
wyznaczone okręgi poborowe poło- 
żone nad morzem lub koło więk- 
szych rzek, z których będzie się 
kompletowało marynarzy. Zadaniem 
„Komsomolu“ jako szefa marynarki, 
będzie przygotowanie polityczne | 
techniczne przyszłych marynarzy So 
wieckich. 

Petersburski „Komsomoł* ma być 
ośrodkiem agitacji, a Petersburg ©* 
środkiem przygotowaniu. 

Generalne porządki w me- 
skiewskiej partji komunisty- 

cznej. 

MOSKWA 3.VII (tel. włas.) W 
dziennikach sowieckich opublikowa* 
no listę usuniętych z partji komuni 
stów w okręgu moskiewskim. Więk- 
szość „tawariszczy” zostela usunigtą 
za defraudacje pieniędzy publicznych, 
pjaństwo, bijatyki, iani za bezczyn- 
ność i oderwanie się do partji. 

Katastrofa kolejowa na linji 
Czyta — Moskwa. 

MOSKWA .3.VII (tel, włas.) 27 ub. 
m. wykoleił się niedaleko od st. 
Nowo Mikołejswsk express, który 
szedł z Czyty do Moskwy. 

Zestało zabitych 7 osób, rannych 
35, kilku ciężko rannych już zmario. 

Przyczyną katastrofy—jest zamach, 
Szyny były porozkręcane.   

          

„Neue Freie Presse" - 

   



* 
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Zz КО О ХУ ВА. Ogėlna sytuacja walni0wo-finansowa. 
W związku z głośnym dzisiaj okól- 

nikiem Banku Polskiego z dnia 15 

czerwca 1925 r. Ne 51, sytuacja ogól- 

na walutowo - finansowa przedstawia 

się zdaniem mojem jak następuje: 

1. Zarządzenie, aby Bank Polski 

i jego filje przyjmowały w bilonie i 

w pieniądzu zdawkowym tylko 5% 

ogólnych wpłacanych kwot maximum 

zaś 500 złotych, stwierdza niewątpli- 

wie, że władze Banku i Ministerstwa 

Skarbu przyszły do wniosku, że ogól- 

na ilość bilonu i pieniądza zdawko- 

wego jest tak duża, że zagraża sta- 

łości solidnych mocy i wartości bank 

notów, emitowanych przez Bank Pol- 

ski, po mimo że ta ogólna ilość bi- 

lonu i zdawkowego pieniądza daleką 

jest od normy ustawowej: 12 złotych 

na głowę. 

2. Zarządzenie to zapoznaje na- 

stępującą okoliczność: o ile wiem, 

dotychczasowa praktyka wykazała, że 

w szeregu kas Banku Polskiego przed 

wydaniem okólnika gromadziły się | 

ilości bilonu i monety zdawkowej 

mniejsze, niż po jego wydaniu. 

3. Ale zarządzenie to jest niece- 

lowem, bowiem Bank Polski, jak się 

to również okazało, obecnie potrze” 

buje dla obrotu codziennego bilonu 

i monety zdawkowej kwot, przewyż* 

szających ilości, które doń postępują 
przy stosowaniu okólnika Ne 51 — 

Bank Polski zmuszony tedy jest ku- 

pować u Skarbu Państwa za bank- 

noty bilon i pieniądze zdawkowe. 

4. Ale zarządzenie to stawia w 

jednej linji w czambuł wszystkie go- 

tówki pieniądza zdawkowego—srebr- 

ne jedno I dwuzłotówki zawierają 40"/o 

ich wartości i jakotakie rsczej zasłu- 

giwałyby na wyróżnienie w kierunku 

odwrotnym. 

5. Pomimo to wszystko, wniosek 

Banku Polskiego i Ministerstwa Skar- 

bu o przeciążeniu obrotu bilonem i 

pieniądzerz zdawkowym wydaje się 

być słusznym — atoli środki zaradcze 

powinny być zaczerpnięte z innej 

płaszczyzny. 

Senator B. Krzyżanowski. 

    

2 
Dalsze obrady nad reformą 

rolną. 

WARSZAWA, 4Vil (Pat.). 227 po: ; 
siedzenie Sejmu z dnia 4 lipca 1925; 
roku. 

Dalsza dyskusja szczegółowa nad 
ustawą o parcelacji I osadnictwie roz- 
poczęła się od art. 27. 8 

Pos. Ballin (Niez. pastja chłopska) 
proponuje skonfiskowanie ziemi po- 
nad 30 ha bez najmniejszego od- 
szkodowania. 

Pos. Smoła (Wyzw.) zgłasza po- 
prawkę, że za majątki, wywłaszczone 
na cele wykonania reformy rolnej, 
państwo nie płaci odszkodowania. — 
Również za wywłaszczeniem bez od- 
szkodowania są posłowie Dubrowik 
(Wyzw.) i Makówka (Ulkr.). 

Pos. Poniatowski proponuja na 
wypadek przejścia koncepcji odszko- 
dowania, aby, jako ocenę wartości 
przyjmować wartość, zgłoszoną przez 
właściciela na deklaracji do podatku 
majątkowego. 

Pos. Stanieszkis (Z. L. N.) uważa, 
że wykup majątków musi być prze- 
prowadzony tak, aby nie dopuścić 
do zachwiania kredytu hipotecznego. « 

Pos. Pluta (Zw. Chłop.) proponuje, 
aby szacunek wykupionych majątków 
wynosił najwyżej 40 proc. oszacowa- 
nia przy wymiarze podatku majątko- 
wego. 

Pos. Niski (PPS) oświadcza, że 
stronnictwo jego ma oddawna plan 
wywłaszczenia ziemi bez wykupu, 
zdaje sobie jednak sprawę, że zmia* 
na ustroju nie odbędzie się szybko. 

Pos. Maksymil. Malinowski (Wyz.) 
proponuje, aby szacunek był ściśle 
określony w ustawie, a nie zależny 
od komisii szacunkowej. 

Pos. Żółtowski (Ch.'N.) przestrze- 
ga przed oddawaniem  zagrabionej 
ziemi darmo | proponowaniem w ten 
sposób tdei wywrotowych. 

Pos. Staniszkis wnosi poprawkę, 
aby w komisjach szacunkowych prze: 
wodniczącym był sędzia okręgowy. 

Pos. Kowalczuk (Piast.) uważa, że 
najsłuszniej byłoby cenę ziemi oz- 
naczać w/g wielokrotności dochodu 
tej ziemi. 

Przy brt. 31. mówiącym o wyna* 
rodzeniu za majątki wykupione, pos. 

towski popierał poprawkę, ażeby 
na ziemię włeściciele otrzymywali go* 

  

Książę i pchta, 
Następstwa szalonego czynu Abla 

nie dały na siebia długo czekać. 
"W drugim dniu pamiętnego po- 

siedzenia rady stołecznej, rząd Ilno- 
stanu otrzymał cd ceserza Juder- 
manji notę tslegrzficzną zawierającą 
ultimatum żądające w ciągu trzech 
dób: wydania winowajcy w ręce 
władz  judermsńskich, odstąpienia 
dziesięciu powiatów północnych Ilno- 
stanu, zapłacenia za zniewagę uczy- 
nioną jego państwu odszkodowania 
w sumie 100 miljonów batów. 

Po otrzymaniu tej noty, tajfun 
konsternacji przebiegł ponad nie- 
szczęsnym krajem  llnostanu, wyry- 
wając ministrów z teką czy bez teki 
z korzeniami z ich zasiedziałych fo- 
teli. 

Pięć gebicetów powstało i pięć 
ich upadło w ciągu jednej doby. Po-   została jeszcze jednak doba, która 
miała rozstrzygnąć — pokój czy 
wojna, i 

SEJMU. 
LT A 

tėmką, a drugę polowę listami renty 
ziemskiej. 

Pos, Poniatowski oświadczył, że 
Klub Wyzwolenia proponuje wprowa- 
dzenie opocatkowania sumy nezlsżnej 
właścicielowi na rzecz funduszu za: 
bezpieczenia inwalidów i żołnierzy. 
Pozztem odszkodowanie winno być 
wypłacone listami renty ziemskiej 
według rominslnej wartości. 

Pos. Marjan Malinowski (P.S.$.) 
wnosi, aby wynegrodzenie za mająt- 
ki, wykupione przez samorządy, wy- 
płacane było w 5 proc. złotych obił- 
gaciach miast kupujących. 

Pos. Dubrownik wskazuje na ko- 
nieczność wyposażenia w ziemię in: 
walidów i żołnierzy bez różnicy na- 
rodowości. 

Po przerwie zabrał głos w spra 

kra Ri BR Wa LE 

z pobytu min. Mejerowicza 
w Kownie. 

KOWNO, 4.Vil (Pat). „Elta* do- 
nosi, że ministrowie Mejerowicz i 
Czarneckis uzgodnili swe poglądy co 
do konieczności współpracy 

państw. 
Układy rozjemcze i gospodarcze 

N SKC 

„niebem zawsze są publiczne i mają ' 
| urządzane tylko po ogłoszeniu 
wyborów do Sejmu, lub miejscowych * 
samorządów. Zezwala się na urządza” 

„nie ich w takich miejscach, by nie 

:zakłóceły one porządku publicznego 

obu ; spokoju obywateli. Zawiadomienia , sji Kodyfikacyjnej, 
fo urządzaniu tekich zebrań winny 
(być wręczane miejscowemu  naczel- 
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Projektų nowych ustaw, 
Reorganizacja sądownictwa. 

Dotychczas każda dzielnica miała 
inaczej zorganizowane sądy. Obecny 

'rząd wniósł do Sejmu ustawę, opra* 
'€oweną na zasadzie projektu Komi- 
3 ujednostejniającą 

i recrganizującą nasze sądy po- 
„wszechne. Wprowadzono dla nich 

mają być podpisane najpóźniej dO. pikowi miasta i powiatu nie później: dawne nazwy polskie i pojęcie sę- 
dnia 1 marca 1926 r. 

Postanowiono zwołać jaknajrychiej 
konferencję trzech państw baltyckich 
w Rydze, wreszcie podpisano układ 

o spławie drzewa na wodach grani: 

cznych. 

Z Gabinetu Ministrów. 

Gabinet Ministrów na swsm ©- 

statniem posiedzeniu przyjął nowy 

projekt ustawy zamiany na lity obie- 
gających w Litwie jednostek pienięż- 

nych. Prócz tego rozważane propo- 

nowane przez Sejm poprawki do u 

stawy o służbie państwowej, jednak, 
nie uważano za możliwe przyjąć je. 

Pozatem rozważano w il czyt. popraw* 
ki do ustawy o emeryturach dlą waj- 
skowych. Przyjęto poprawkę do $ 3 

w tym sensie, aby inwalida, który 

stracił 100 proc. zdolności qo pracy 

otrzymywal nie 25 proc., jak to było 

w dawnej redskcji, lecz 5 proc. eme: 

rytury, oraz poprawkę do $ 5, aby 

przy obliczaniu emerytury dla iawa* 

lidów wojennych za jednostkę obli- 

czania brano 1/3 miesięcznego wy 
nagrodzenia młodszego lejtnante, jak 

uprzednio proponowano, iacz połowę 
tego wynagrodzenia. 

| niż 48 godzin przed zebraniem. 
Obie zmiany ustawy prasowej jak 

również © zebraniach, zostały przyję* 
te przez większyść chrz. demokratów. 

jna burzliwem wieczornej posiedzeniu 
"Sejmu 20 czerwca. 

' Jak komisarz policji litewskiej 
konfiskował modlitewnik. 

„Lietuvos Żinios* podaje opis zaj- 
ścia, które doskonale charakteryzuje 
rządy litewskie. 

Komisarz Ill.go okręgu policji w 
Wiłkomierzu p. Mimowicz dowiedział 
się, iż obywatelka Kuleszo przecho- 
wuje u siebie książki treści „anty- 
saństwowej*. Przeprowadzena u p. 
Kuleszo rewizja ujawniła, iż ową 

| „książką antypzństwową” jest zwykły 
modlitewnik „Harfa Boża”. Jednak 
komissrz Mimowicz uznał modlitew: 
nik za coś karygodnego, sporządził 
odnośny prołokuł i przesłał go wraz 
ze skonf'skowanym  modlitewnikiem 
do swych władz zwisrzchnich, które 
kolejno przesłały całą sprawę do 
M stwa Spraw Wewnętrznych. Dopie 
ro ta ostatnia instancja stwierdziła, 
iż rzekoma antypaństwowa książka 

i jest zwykłym modlitewnikiem o treści 
Ograniczenie wolności zebrań. czysto religiinej i że książki takie 

: ietylko kocfiskowsė Iecz nawet za- 
ku dziennym ostatniego D“! а Na porząd ег 99 „Iecač niležy. 

posiedzienia sejmow, również znajdo: ; 

wała się następująca zmiana ustawy | , Całe zajście, dobitnie świadczy, 

o zebraniach, wniesiona przez po- zdaniem „Liet. Zinios“ o tem, w ja- 

słów Wilimase, Draugelisz, Szmuł. ,k! to sposób rząd litewski zachowuja 
ksztisa i innych, ;gwarantowaną konstytucyjnie swobo- 

* dę sumienia. 
$ 16 zostaje zmieniony w sposób , 

następujący: zebrania pod otwariėm 

a || Z 

: Przystąpiono @› kontynuowania 

j dyskusji szczegółowej nad ustawą o 
reformie rolnej. 

Pos. Swiecki (Z. L. N.) 
wiał do art 31, normującego kwestje 

| wynagrodzenia za majątki przymusc- 
  

przema- 

wsiawić postanowienie, głoszące, że 
dla wszystkich bozrolnych i służby 
folwarcznej, zatrudnionej w ostatnim 
roku, tworzy się 7 I pół hektarowe 
gospodarstwe. W razie nieprzyjęcia 
działek mzją oni otrzymać odszko- 

wie formalnej pos. Rudziński (Wyzw.) | wo wykupione. Artykułhan postana- , dowanie w wysokości tysiąca zł. 

i, nawiązując do incydentu, jaki miał ; wia, 
miejsce na piątkowem posiedzeniu 
Sejmu w związku z niepoddaniem 
pod głosowanie przez przewodniczą- 
cego wice-marszałka  Plucińskiego 
wniosku Wyzwolenia o głosowanie 
nad ustawą działami, postawił nastę- 
pujący wniosek formalny: Ssjm uwa- 
ża za konieczne, zby dalsze jego po- 
siedzenia, a więc i najbliższe ponie- 
działkowe, miały charakter zwykły, 
t.j. posiadały wszystkie normalne 
uprawnienia do powzięcia uchwał. 
W tym celu biuro Sejmu wezwie 
wszystkich nieobecnych na najbliższe 
posiedzenie poniedziałkowe. 

Marszałek Rataj stwierdził, że 
pewnego rodzeju cicha umowy,że nia 
będzie wzajemnego zaskakiwanie się 
przez kluby dla głosowania w pe- 
wnym dniu niejednokrotnie były za: 
wierane, a potem Szanowane przez 
wszystkich. 

Ja osobiście jako członek kon- 
wentu senjorów stoję na stanowisku, 
że wniosek formalny musiał być i 
powinien był być poddany pod gło- 
sowanie, skoro panowie się tego do* 

magali, chociaż poprzednio nie było 
sprzeciwu przeciw owej enuncjacji, 
kancelarja Sejmu wezwie posłów na 
posiedzenie poniedziałkowe. Każde 
posiedzenie jest normalne, Niema 
posiedzeń pozaregulaminowych, rmo- 
gą być tylko pewne odchylenia, je: 
żeli wszystkie kluby zachowują wo 
bec siebie lojalność i koleżeństwo. 

Panika 
krej. 

Ciotki stare panny, złorzeczyły 
Orkiszowi za odkrycie komety, któ- 
ra nic dobrego nie wróżyła; nawet 
dziki zwierz w puszczy, czując w po- 
wietrzu zapach prochu zaszył się w 
gęstwiny ciemnych borów. 

W takim to nastroju przeciwwo- 
jennym, nadszedł ostatni dzień wy- 
konania ultimatum. 

Zebrała się rada stołeczna w 
komplecie za wyjątkiem Abls, by 
wspólnie z rządem radzić nad po- 
wagą sytuacji. 

Wśród dwugedzinnej gorącej de- 
baty, zapadła historyczna uchwała 
decydująca o przyjęciu w całości 
żądania cesarstwa Judermanji wyra- 
żonego w ultimatum. 

Straż bezpieczeństwa otrzymała 
rozkaz uwięzienia Abla Cymbałowicza 
i wydania go na granicy państwa — 
w ręce władz Judermanji. 

Niestety... 
Abel zginął od dwóch dni 

wojeuna ogarnęła cały 

bez 
i wieści, 

Pod wrażeniem wiadomości o 

czane listami 5 proc, renty ziemskiej 
w złocie według kursu, ustalonego 

przez ministra reform rolaych nie 

niżej 70 proc. minimalnej wartości. 

Pos. Świecki stwierdza, żę artykuł 

ten podważa resztę zaufenia wierzy 

| ciel, zarówno wewnątrz, jak i po za 
granicami kraju. Mówca, pragnąc iść 
w kierunku kompromisu, zgłasza po 

prawkę, ażeby na życzenie właściciela 

wynagrodzenie to mogło być uiszczo 

ne w połowie w gotówce. 
! W dalszym ciągu posiedzenia 
przedyskutowano kolejno artykuly 
aż do 44 włącznie, wszystkia z działu, 

„traktującego o oszacowaniu przymu- 

sowego wykupu majątków i wyna 

grodzeria za te majątki. Do art. 36 
przemawieł poseł Sommmerstein (Koło 
Żyd.) wnosząc, sżęby wszelkie nale- 
żytości publicznosprawne mogły być 

(spłacane listami państwowej renty 

' ziemskiej. Domaga się również, aby 

| wierzyciele hipoteczni mogli wpłacać 
'temi samsmi listami podatek ma- 

„Jątkowy i spadkowy, art. 42 przema- 

Iwiał pos. Żółtowski (Ch. N.), który 
jwniósł, aby właściciel cbowią:any 

i był dostarczyć drobnym dzierżawcom 

| nowych działek tylko w tej przesirze- 
mi, która przekracza wyłączenia, nie 

| podlegające przymusowi parcelacy|- 
! nemu. 
| Pos. Nader (NPR) propenuje skre* 
*ślenie art. 43, traktującego o pracow- 
"nikach folwarcznych, a na to miejsce 

zniknięciu bia, nowa fela paniki 
podmyła skupienie 

Jeden czławiak mógł 
państwo od zagłady a tyn. był Abel, 

.po którym śled wszelki zaginął. 

Teraz... 

Widmo straszliwej wojny, ©!0- 

czone obłokami przeróżnych gazów, 

szczękające potwornemi stalowemi 

zębami, wsparte na stosach trupich 

czaszek, stawało się <corsz widocz- 
niejsze. 

Na wniosek szefa bezpieczeństwa 

publicznego, postanowiono jeszcze 

działać, 
Rozesłano pięćdziesiąt oddziałów 

straży bezpieczeństwa i wojska do 
wszystkich stron kraju, dla ujęcia 
zbiega, żywego lub chociażby mart 
wego. 

Nowo mianowani ministrowie fa* 

chowcy, z rozpaczy jeden drugiemu 
rwali włosy na głowie.   

że wynagrodzenie będzie uisz-; 

rady z rządem. | 

uratować į 

Dwóch z nich tylko nie traciło ; 
zimnej krwi, mianowicie ministrowie: | podanym co do osoby Cymbaławicza | 

cbrony krajowej oraz komunikacii, ; złapano na granicy państwa w przebra- / poszukiwał zagubionego w ustach ję: 

rozumiejąc powagę Sytuacji, która ' niu wieśniaczym znajduje się ono w zyka, 

Przystąpiono da art. +45, wylicza* 

, jącego instytucję upoważnione do 

przeprowadzenia parcelacji. Na pier- 
j wszem miejscu artykułu jest wymie- 
jniony minister reform rolnych z po- 
|dległemi rnu organami, a więc okrę- 
|gowy urząd ziemski i państwowy 
Bank Rolny. Następnie działają in- 

Lstyasjo upoważnione. 
\ Do art. tego przemawiał pos. Kor- 
'dowski (Wyzw.), który uzasadniając 
„swój wniosek w sprawie zniesienia 
pacelacji przez instytucje upoważnio” 
ne, dowodził, że artykuł ten tworzy 
źródła dochodu dla pewnej kategorji 
ludzi. 

| Przy tej sposobności mėaca po- 
ruszył sprawę pos. Makulskiego, już 

jprzekszaną do sądu marszałkowskie- 
pr 

    

Wywołuja to ostre sprzeciwy na 

ławach Piasta i bicie w pulpity. Ha- 
jłasy ta uniemożliwiają mowę poslo- 
fwi Kordowskiemu, przeto przewodni: 
czący przerwał posiedzenie, 

Po przerwie marszałek apeluje 
ido obu stron, zby umożliwiły spo” 
| kojna obrady odpowiedniem stawia- 
;miern sprawy. 

Pos, Kordowski kończy swoje 
przemówienie, zarzucając sejmowi, 
że jest nieczuły na objawy korupcji. 

Po przemówieniach posłów Ilkowa 
i Bitnera dzlszą dyskusję przerwano. 
Następne posiedzenie w poniedziałek, 
o godz. 10 i pół. S 

wymagała czynów a nie pustych 
słów. 

Pierwszy będąc z zawodu adwo- 
| katem, polecił przygotować ostrogi 
dla dziesięciu pułków piechoty, cho- 
rągiewki dla dziesięciu szwedronów 
jezdy oraz dwa tysiące łopatek dla 
artylerji, drugi zaś znany ginskclog, 
wydał zakaz chodzenia po torach i 
jeżdżenia koleją, nakładając na opor- 
nych karę w Wysokości podwójnie 
podwyższonej taryfy. 

Członkowie rządu i Rady stołecz- 
nej i uwikłani w sieci pesymizmu, o 
czekiwali wieści o pościgu. 

Pod wieczór tego pamiętnego dnia 

wiadomości 
wych. 

Zjawienie się na sali posiedzeń 
posłańca z depesza, przyjęto nie mniej 

czule jak Noe przyjął wraczjącą do 
arki gołębicęśz gałązką oliwną. 

„Podejrzane indywiduum, którego 

rysopis zgadza się w zupełności z 
  
zajęczały druty telegraficzne znosząc ; 

od oddziałów pościgo” | 

( dziów zawodowych, posiadających 
wykształcenie prawnicze, w odróżnie- 
niu od niemających takich kwalif:- 
kacji. Sędziowie zawedosi meają od- 
bywać roki w togach I biretach na 
wszystkich stopniach wymiaru spra- 

;wiedliwości. Jest ich cztery: 1) sądy 
grodzkie, (dotychczssowe sądy po- 
oju w Kongresówce, a powiatowe w 

Galicji), 2) sądy ziemskie (obecne — 
okręgowe), 3) sądy apelacyjne, 4) 
Sąd Najwyższy. 

Ponadto w miejscowościach poza 
siadzibą sądów grodzkich, wymiar 
sprawiedliwości sprawują Sędziowie 
pokoju (dawniej gminni) z wyboru i 
bez obowiązkowego wykształcenia 
prawniczego. Sędztowie pokoju roz- 
petrują s20ry O roszczenia majątko- 

we do 100 zł. i przestępstwe, karane 
2 tygodniami aresztu, sądy grodzkie 
zaś do 1000 :l. i przestępstwe, kara- 
ne rokiem więzienia, 

Przy sądach ziemskich w sprawach 
o przestępstwa,zagrożone karą śmier- 
ci, bezterminowego wiezienia, lub 
conajmniej dziesięcioletniego pozba- 
wienia wolności, oraz w sprawach 
politycznych zasiadają przysięgli, a w 
sprawach, wynikłych ze stosunków 
handlowych — Sędziowie handlewi. 
Sądy ziemskie, apelacyjne i najwyż- 
szy orzekeją w zespołach trzech są- 
dziów, sądy grodzkie są jednooso- 
bowe. 
  

  

1.7. Tadensz Wróblewo. 
Nim w cbszerniejszym życiorysie 

omówimy długoletnią  działzlność 
prawniczą, społeczną i kulturalną 
ś. p. mecenasa Wróblewskiego, chce- 
my w kilku słowach wyrazić głęboki 
żal nad stratą, którą poniosła nauka 
i Wilno. 

To dawne, stare Wilno, które 
zma:ły kockał, znał, dła którego pra- 
cowsł całe życie, bez wzgłędu na 
przemiany polityczne, 
od obcych wpływów, 
niejedno przecierpiał... 

Z tego swego Wilna, obdzrzone- 
go przez zinarłego wspaniałą bibliote- 
ką i zbiorami, odchodzi człowiek nie- 
pospolity, umysł „niezwykłej miary. 

Odszedł po krótkich cierpieniach, 
żegnany serdecznym, głębokim ża- 
lem Rodziny i Przyjaciół, którym zo- 
stawia niezatarte wspomnienie. 

Wszyscy ci, którzy widywali @э 
wśród ukochanych książek, oddanego 
pracy do ostatniego tchnienia, nie 
zapomną nigdy, ani głębokiego 
umysłu zmarłego, ani subtelnego 
dowcipu, ani serdecznej życzliwości 
jaką umiał okezać przyjaciołom. 

C:łe życie „łaknął i pragnął spra 
wiedliwości”, bronił tycb, których 
uważał za pokrzywdzonych... bronił 
innych by krzywdzicielami się nie stali, 
Chciał widzieć duszę Człowieka czystą 
i bez winy, obciążoną jeno fatalnemi 
okolicznościami lub nieszczęściem 
błędu. O tę duszę w Ludzkości w 
Ojczyźaie, w rodakach, we wszyst- 
kich mieszkańcach rodzinnego Wiłna, 
walczył do zgonul ` 

Kobieta-lekarz 

| Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby koblece, weneryczne i skórne. 

Przyjm. 12—5. Ul. Mickiewicza 24 m. 4. 

dla którego 

  
  

j naszych rękach”. Tak głosiła pierwsza 
depesza z pościgu. 

Wiadomošė ta omai że nie dopro: 
wadziła członków rządu do zlanłia się 
w jedną poruszającą się masę o 
piętnastu głowach i trzydziestu rękach. 

Jeden tylko szef bezpieczeństwa 
z uśmiechem uderzał po rękojeści 
szabli chełpiąc się ze swej roli „a co 
nie mówiłem, iż chłopcy moi z pod 
ziemi i djabła wyrwą”. 

Nadeszła wkrótce i druga depesza, 
której ze względu na treść pierwszej 
nawet nie chciano i odczytywać. 

Jednakże wśród zebranych duch 
biurokratyczny zwyciężył i postano- 
wiono ją dla zwykłej ciekawości zbadać. 

Treść depeszy: „Poszukiwany pta: 
szek w przebraniu zakonnika, złapany 

(w towarzystwie pcdejrzanej kokoty, 
j gdy przekradał się z lasu do wsi No- 
gociszek”. 

Działanie tej depeszy na obecnych 
porównaćby można tylko z ukąsze- 
niem stu tysięcy moskitów. 

— Szef bezpieczeństwa, daremnie 

  
  

które bronił " 
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ło stawić się 1983 osoby poborowych 5 : iz geba 
r-cznika 1904, natomiast stawiło się List dz Fedakcji 

Jak Wiino będzie płacić Zaburzenia w Chinach. 

swoje Uli, 
Koszty, związane z emisją no- 

wych złotowych obligacji, wynes łyby: 

a) opłeta stempla, licząc 0,5%o od 

wartości romiralnej obligzeji—2.980 

ał., b) koszty druku nowych obligacji, 
licząc 2499 obligacji po 1 zł. —2499 
zł. I c) koszty publikacji i inne drob- 

ne 521 zł. razem około 6.000 zł. 

O zwclnienie miasta od opłaty 

podatku stemplowego Magistiat zło- 
żył podanie do Ministerstwa Skarbu 

i liczy, że to podanie może być u- 

względnione, gdyż od tego podetku 

rozporządzeniem Ministra Skarbu z 

dnia 2 stycznia 1925 r. (D. U. Nr. 5 

Poz. 46) zostały zwolnione listy za- 
stawne i obligacje, wydawane z po- 

wodu przerachowania na złote zobe- 

wiązań prywatno.prawnych. 

Wobec nieznacznej sumy tych 

kosztów i uweżając, że należności 
wierzycieli miejskich z tytułu posia- 

dania przez nich obligscii zostały 
znacznie zredukowane ustawowo. Ma* 
gistrat proponuje kosztami konwersji 
nie obciążać właścicieli obligacji lecz 
Przyjąć je na rachunek miasto. 

Obligacje rublowe były emitowa 
ne w odcinkach, opiewających na 
100 rubli, 500 rubli i 1.000 r:bl:; 
Przy zamianie tych odcinków na złc- 
towe wypadałcby je wydrukować w 
wartościach 53 zł. 33 i pół gr. 266 
zł. 66 i pół gr. i 533 zł. 44 i pół gr. 
a kupony półroczne w warteściach 
1 zł. 33'/3 gr., 6 zł. 667/s gr. i 13 zł. 
734 gr. 

Wobec niedogodności, w obiegu 
pieniężnym spłatach przy losowaniu 
obligacyj w odcinkach, złotowych # 
groszowemi, a również opłaty kupo” 
nów w groszach z ułamkani, Magi: 
strat wnosi, aby nowe obligacja zło- 
towe były emitowane w odcinkach w 

wysckości 52 zł., 260 zl. 1 520 zł.; w 
tym wypadku wartość kuponów wy 

nosiłaby 1 zł. 50 gr., 6 zł. 50 gr. 
13 zł; przytem brakującą kwotę do 
wartości, wypadającej ze scisłego o- 
brachowania 1!/s zł. 67/8 zł. i 13! 
zł. należałoby wypłecić gotówką przy 
zamianie obligacji. 

Wtedy do spłaty jednorazowej 
dla pierwszej pożyczki wypadłsby 
suma 8.304 zł., dla trzeciej 6.600 zł 
wd ae zł. a sumy emisji no- 

obligacji w : 257.4009,1.] ynosił, by 323.856 zł. 

Magistrat wnosi o ustalenie po- 
czątku terminv, od którego ma biec 
oprocentowanie długu na dzień 1 go 
lipca 1925 r., w tym wypadku opła- 
ta pierwszego kvponu przypadła by 
na 2.1 1926 r. i nie obciążałaby bud 
żetu bieżącego roku, w którym nie 
px przewidziana odpowiednia kwo- 
a. 

Obie pożyczki obligacyjne były 
 em.towane z terminem umorzenia w 
przeciągu 36 i pół lat, przyczem ter- 
min umorzenia pierwszej pożyczki 
Przypadzł na 3.1 1937 r. a trzeciej na 
21 1957 r. 

Magistrat wnosi, aby skonwerto 
Wana požyczki byly emitowane na 

poprzedni okres czasu t. j. na 36 i 

pół lat poczynając od 2.l 1926 r. i 

umarzane przez losowanie dokony. 
wane jak poprzednio 2 razy do roku 
dn. LIV i i.X. 

W tym wypadku  przypadałoby 
rocznie do opłaty procentów wraz z 
ratami amortyzacyjnemi dla pierw 
szej pożyczki — 19.431 zł. 36 gr. i 
dla trzeciej pożyczki — 15,444 zł, (x) 
ac EC CAC ZIE AEA 

Wyprzedaż MEBLI 
okojów: jadalnych, sy pialnych, saloników 
вК 1 części pojedyńczych 

s. ANCELEWICZ 
Wilno, M: 15, ul. Niemiecka Ja 15. 
       

Protestacyjsy wiec studencko- 

komunistyczny. 

RYGA. 4.VII. (tel. włas). W Peki 

nie cdbył się protestacyjny wiec stu: 

dencki przeciako krwawyin zajściom 

wywcłanym: przez cudroziemców. 

Wiec był bzrdzo nieliczcy Z nięktó- 

rych zzkłaców naukowych nie było 

zni jednego studenta. Znamiennem ; 

jest, że na wiecu nie było żadnego 

sztandaru chińskiego — tylko czer- 

wone. 

Depesza chińskich kolejowców. 

© MOSKWA. 3,VI'. (tel. »ł.). Z Pe- 
kinu donoszą, że zjednoczenie chiń: | 
skich kolejcwców wysłało „depeszę 

ila syndykztu naftowego S,S.SR. 

jnotów na srebro. Były wypadki, że 
chińczycy zstczymywali tramwaje i 
zmuszali europejczyków do wysiada” , 
rłe. Obecnie tramwaje chodzą pod 
ochroną uzbrojonych ochotników. ! 

Aresztowanie sowleckiego agi- 
i tatora. | } 

i 
MOSKWA. 3.ViI. (tel. wł.). Do! 

, Szanghaju przybył niejaki Dosser, 

i 

* który mial dokumenty przedstawicis- | rap. 
į 

į Po kilku daiach pobytu w Szang- | 
;haju Dosser został 

1864 osoby. Wrsz z Innemi ioczni 
kami, przed komisją poborową po" 
winno było stenąć 3292 osoby, a 
stanęło 1913, (x) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Posiedzenie komisji cen 
ników w K. O.W. Na dzień 6 
bm. wyznaczone jest w K. O. w. 
Wilno posiedzenie komisji cen 
nikowej. 

Komisja ta ma ustalić płacę dla 
otników cywilnych pracujących na 

(terenie tu'. kom. (1) 
— Zasilki dla bezrobotnych. 

aresztowary Za: Zarząd obwodowego biura funduszu 
tszerzenie agitacji bolszewickiej. W: bszrobocia wydsł 7189 złotych, jako 

czasie aresztowania znaleziono przy ; 

nim paczkę adresowaną do zi 

|matycznego przedstawiciela Sowie- 

zasiłki dla bezrobotnych fizycznych 
pracowników. (x) 

— Sprostowanie. W 144 n-rze. 
do rady angielskich „trede-unionów”, ; tów, Paczka ta zawierała szereg dO* | naszego pisma z da. 1 b. m. do 

w której komunikuje, że obca woj: łpięsjeń o wypadkach w Szanghaju. | wzmianki kronikarskiej p. t. 
skowa interwencja w Chinach może 
spowodować wojnę światową. 

Walka z cudzoziemcami w 
Szanghaju. 

|" _ Dosser stanie przed sądem mie- ; 
| szanym w Szanghaju. \ 

j Walki w Szanghaju. ! 
! SZANGHAJ, 4.Vil. (Pet). Studenci ; 

„Stan 
bezrobocia* zakradł się błąd. Miano- 

wicie winno być tam: 

Dnia 1 lipca liczba bezrobotnych 
wynosiła 1431 osób, e nie 1750. 

W dniu 30 czerwca zarejestrowa* 

MOSKWA. 3.VII. (tel. wł.). So- ranili ciężko dedektywa angielskiego. | nych bezrobotnych w P. U. P. P. by: 

wieccy korespondenci donoszą Z Pe: 

kinu, że ludrość chińska w Szangha- 

ju wyccfuja swe wkłady z banków 

europejskich żądejąc wymiany bank- 

  

KRONIKA. 
-— Dziś—Antoniego W., Filomeny 

Niedziela! Jutro— Dominiki, Łucji. 

5 Wschód słońca— g. 3 m. 22 

Lipca Zachód _„„ — 9. 7 m.58 
—— 

Bibijoteki I muzea- 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

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

Bibljoteka T: wa imienia wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za každoraz. 

porozumieniem z jednym z członków Zarz. 

T-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 
Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B, K. dla sto- 

warzyszeń P. W. i Hufcėw Szkoln.— Domi- 

nikańska 13, 

Czytelnia im. Tomasza Zana — W. Pohu- 

lanka 14, otwarta od 22 czerwca do 1-go | 
(prócz ponie- 

września w dnie powszednie 19447 W 
działków rano) о4 10 do 1 

poniedziałki od 4—7. 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
teczonym | ich rodzinom w Poliklinica 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 

od 8—g9. 
Poradnia Polsk, Żrzesz. Lekarzy Spec- 

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

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

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 

Rugustowska—Stefańska róg Kijowskiej 
Frumkina — Niemiecka 25, 
Rostkowskiego — Kalwaryjska 4. 
Wysockiego — Wielka 3.5 

Stale dyżurują: 

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

URZĘOOWA. 

— Nowy podział Xli okręgu 
inspekcji pracy. Xil okręg Inspek- 
cji pracy został podzielony w sposób 
następujący: | 

63 obwód — miasto Wilno. 
64 obwód — powiaty Wileńsko- 

Trocki, Oszmiański i Mołodeczeńsk:. |   65 obwód — powiaty Święciański, 

  

Sznurem posypało się dalszych puszczający się na plac położony przy 

czterdzieści osiem depesz pościgowych. gmachu rady. 
Wszystkie głosiły jedno i to samo 

„iż cenny ptaszek w potrzasku”. 
Teraz już nie uległo żadnej wąt- 

pliwości, że z całego pościgu zrobiło 
się jedno wielkie „fiasco”, 

— Szef bezpieczeństwa publicz- 
nego, w najwyższym  rozdrażnieniu 
wtłoczył na głowę leżący na stoliku 
kapelusz z rajerem stanowiący wła 
sność sekretarki rady | wybiegł pę: 

dem do swego biura by ratować już 
nie państwo lecz własną mocno za: 
grożona reputację. 

Wobec takiego nie przewidzianego 
obrotu, sprawy, umysły wszystkich 
suwerenów i członków rządu zajęła 
jedna myśl, jedno pytanie: „co się 
stało z Ablem Cymbłowiczem”. 

Dumania i dyskusje na temat 
Abla, przerwał turkot śmigi statku 
powietrznego, który ukazał się w 
obłokach nad gmachem rady stołecz- 
nej. 

 Rrucóno się do okien. 
‚ Рогхпапо statek Judermański, o- 

  

Cóż znaczą po jego bokach białe 
flagi? 

Dotychczascwe przygnębienie gnio- 
tące gołębie dusze wybrańców naro- 
du, zaczęło ustępować miejsca zdzi- 

wieniu przy błyskach promykėw nz- 

dziel. ' 
Benzynowy ptak, opadl na plac, 

wyrzucając swe wnętrzności w po- 
staci dwóch osób, w których rozpo” 
znano księcia Ariburina i poszuki- 
wanego Abla Cymbałowicza. 

Książę wziąwszy Abla poufale pod 
rękę wszedł na salę posiedzeń rady. 

To nagłe pojawienie się Abla w 
towarzystwie znieważonego ambasa- 
dora spowodowało gwałtowne zapa- 
lenie mózgu u kliku dyplomatów 
licostańskich. 

Tego na ich lisie mózgi było za 
wiele... 

Książę poprosił o głos. 
Wstąpił na trybunę i rozwinąwszy 

| papier metrowej długości czytał: 
„Do Wysokiego Rządu linostanu”. 
„My z Bożej łaski Cwiek XXV 

  

, Żołnierze chińscy kopią rowy oraz ' 
zakładają druty kolczaste w  odleg- ; 
łości 150 mtr. cd teryterjów, objętych 
międzynarodowemi koncesjami. | 

i 

! 
Н 

| 
Brasławski, Postawski, Dziśnieński i: 

Wilejski. i 
66 obwód — Lidzki, Słonimski, | 

Nowogródzki, Bsranowicki, Nieśwież į 
ski i Stolpecki. (x). 

— Podinspektor lekarz w in-; 
spekcji pracy. Z dniem 1-go lipca ; 
r. b. do inspektoratu pracy XII ob- | 
wodu został przydzielony w charak- ; 
terze podinspektora do spraw higie- ; 
ny przemysłowej d-r Jan Zakrzewski, 
były pracownik przy urzędzie emi: 

, gracyjnym Miaisterstwa Pracy i Opie- 
ki Społecznej. (x). 

MIEJSKA. 
— O punktualne przedkłada 

nie preliminarza budżetowego. W 
| zwlązku ze zwróceniem uwagi Dela: 

„gatury Rządu, aby preliminarz bud- 
jżetowy miasta Wilna był przedkłada- 
ny do zatwierdzenia w terminie, pra- 
zydent miastą wydał okėlnik do 
wszystkich naczelników wydziałów 
Magistratu, aby sporządzili prelimi- 
narz budżetowy na rok 1926 w ter- 
minie, aby cały preliminarz można 
było przesłaś dla zatwierdzenia do 
dnia 31-go sierpnia r. b. (X).' 

— Komitet pomocy dia powo- 
dzian. Grono inicjatorów zwołuje na 
środę dnia 8 b. m. do wielkiej sali 
Delegatury Rządu zebranie dla ukon- 
stytuowania się komitetu, który zor 
ganizuje na terenie Wileńszczyzny 
akcję pomocy materjalnej dla powo 
dzian w Małopolsce. (x). 

— Jeszcze jeden podatek. Ww 
przesłanym do Delegatury Rządu do 
zatwierdzenia protokula z posiedze- 
nia Rady Miejskiej między innemi : 
przedstawiony jest do zatwierdzenia | 
projskt statutu o podatku od zbytku 

mieszkaniowego. Projekt ten został | 
uchwalony w myśl ustawy o zasila- 
niu finansów miasta. ; 

Daiegatura Rządu przychylnie się , 
odniosła do powyższego projektu i; 
przesłała go do zatwierdzenia wia- 
dzom ministerjalnym. (x). 

WOJSKOWA. 

— Komisja przeglądowo pobo- 
rowa. Przyszła komisja przeglądowo" 
poborowa odbędzie się w dniu 17 
bm., pozatem. komisje te będą się 
zbierały co 2 tygodnie. (x)' 

— Stawiennictwo poborowych. 
"Do komisji przeglądowych wiano by: 

  

cesarz Wszech Judermanji, władca ; 
na lądzie, morzu i w powietrzu, ni- 
niejszem głosimy, iż cofamy wysłane 
ultimatum do rządu llnostanu, jako 
wynikłe wskutek nieporozumienia, $ 
co wyjaśnił nam specjalny kurjer dy- 
plomatyczny wysokiego Rządu llno- 
stańskiego jego ekscelericja p. Abel 
Cymbałowicz. 

Ponieważ cale nieporozumienie 
wynikło w obronie miłego naszemu 
sercu, księcia Ariburina napadniętego 
przez dzikie zwierzę, wściekła od ty- 
fusu, co stwierdzone zostało šwia- 
dectwem największych powag lekar- 
skich, przeto tą drogą wyrażamy wy- 
sokiemu rządowi llnostanu nasze go- 
rące podziękowanie. W dowód na. 
szej szczególnej łaski posyłamy je 
dnocześnie dla nękanej ludności Il- 
nostanu pięć wagonów proszku ma 
pchły, celem skutecznej walki z tą 
straszną plagą ludzkości. Jego ekse- 
lencji p. Ablowi Cymbałowiczowi 
udzielamy jednocześnie pochwały na- 

| dając mu za położone zasługi order 
iczepka I kl. z więlką wstęgą koman- 
I dorską, 

    

j twierdzonej. 

  

ło 1750 osób, czyli o 319 więcej niż 

w dn. 30.VI. 
— Obiady dla bezrobotnych. 

Po bezplatne obiady, wydawane przez 
Magistret zgłosiło siłę onegdaj 104 
osoby, w dniu wczorajszym 177 osób. 

— Sprawa płac przy rebotach 
budowlanych. W dniu 3 bm. bsło 
wyznaczono posiedzenie w inszekto- 
rącie pracy, celem omówienia płac 
robotniczych przy robotach budosla- 
nych. Ze względu na bardzo małe 
stawiennictwo się osób zaproszonych, 
posiedzenia miało charakter nawpół 
eficjalny. Wszyscy obecni jednogłoś 
nie wypowiedzieli się o jak najszybsze 
uregulowanie tej sprawy, przeto naj- 
bliższe posiedzenie wyznaczono na 
dzień 8 bm. 

Na posiedzeniu byli obecni poza 
przedstawicielem inspektoratu pracy, 
przedstawiciele robót publicznych, 
kier. rejon. inż, i sap., Magistratu, 
oraz w bardzo znikomej ilości przed- 
stawiciele tirm budowlanych (x) 

& KASY CHORYCH. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna. Na sesji w dniu 30 czerwca 
b. r. omawiał sprawę zatargu, pow- 
stałego między Kasą Chorych a Szpi 
talem Gminy zydowskiej na Zwie- 
rzyńcu na tle cpóźnionej opłaty o- 
statnich rachunków tego szpitala oraz 
nieuwzględnienia żądań kierownictwa 
szpitala co do podwyżki opłat za u- 
trzymanie i leczenie chorych kaso- 
wych ponad normy klinik uniwersy- 
teckich. Uchwalono wznowić pertrak- 
tacje ze szpitalem w tej sprawie. Po- 
zatem odroczono, w porozumieniu z 
p. Przewodniczącym Rady Kasy, o 
dwa tygodnie terminy postępowania, 
wyborczego do Zarządu Kasy Cho- 
rych członków na miejsce wylosowa- 
nych i załatwiono parę spraw per- 
sonalnych, dotyczących urlopów 
personalu lekarskiego. Pozostałe punk: 
ty porządku obrad wobęc spóźnie- 
nej pcry zostały odroczone do na- 
stępnej sesji Zarządu. 

— Rada Kasy Chorych m. Wi! 
na na sesji w dniu 1-ge lipca b. r. 
po rozpatrzeniu przedłożonych jej 
przez Komisję Rewizyjną sprawozda- 
nie, bilansów oraz zamknięć rachun 
kowych Kas Wiieńskich za rok 1924 
przyjęła takowe do wiadomości za- 

Pozatem Rada  wysłu- 
chała sprawozdania Przewodniczącego 
Zarządu mec. M. Eogla z działalności 
Zarządu za cały czas jego funkcjo- 
nowania (od maja 1924 r.) i wszczę- 
ła nad niem dyskusję, która jednak 
po przemówieniu paru mówców zo 
stała, wobec spóźnionej pory, odło- 
żona do nastąpnej sesji Rady. Do 
porządku tejże sesji, razem z nieza- 
łatwionemi punktami obecnego po- 

G оы 

Skończył... 
Wiwatom na cześć miłościwie pa- 

nującego cesarza Cwieka, księcia Flri- 
burina i Abla nie było końca. 

Urządzone wspaniały bankiet z 
udziałem księcia i Abla na miejscach 
honorowych. 

Cóż robił Abel, gdy go straż bez- 
pieczeństwa poszukiwał. 

Wyjaśnił na. bankiecie. 
Widząc nieszczęście jakie sp rowa* 

dził na swą ojczyznę, wzorem rzym- 
skiego Kejusa Mucjusza Scaevoli po- | 
stanowił ją ratować. 

Potajemnie zaopatrzywszy się w 
dokumenty dyplomatyczne, udał się 
na dwór cesarza Judermanji by go 
przebłagać za swój nieopatrzy czyn, 
zabierając ze sobą w specjelcem pu- 
dełeczku uśmierconą  pchłę, craz 
śsiadsctwo zaskomitych profesorów 
stwierdzające, iż: ta musiała pocho- 
dzić od osobnika zakażonego tyfu- 
sem. 

Rząd llnostański po otrzymaniu 
nzdesłenych w darze pięciu wagonów 
proszku na pchły, rozpoczął skutecz- 

ną walkę z pchiim rodem, 

W dniu 23 czerwca, gazeta „Ek- 
spress Wileński", podała wiadormość o 
zebraniu związku właścicieli nieru- 
chomości, zatytułowaną „Filar Klubu 
Pracy między kamienicznikami” gdzie 
powiedziano że poseł na Sejm p. 
Marjan Kościałkowski, występował w 
obronie karnieniczników. 

Z powodu tego, że Zarząd Związku 
w dniu 24,VI za Nr. 39, zwrócił się 
do redakcji „Ekspressu Wileńskiego" 
prosząc o sprostowanie tych wiado« 
mości jako nie zgadzających się z praw* 
dą i sprostowanie to, do tego czasu 
nie zostało umieszczone, Zarząd 

Związku prosi Sranowną Redakcję o 
umieszczenia niniejszego: 

W dniu 21 czerwca w niedzielę 
= domu Nr. 2 przy ul. Nikodemskiej 
w sali „Pasaż” odbyło się ogólne ze: 
branie Związku Właścicieli drobnych 
nieruchomości m. Wilna i okolic. 

Nie było to zebranie kamieczni- 
ków, a drobnych właścicieli, ludzi 
pracy, którzy odrywając sobie i swej 
rodzinie nieraz ostatni kęs chleba, 
pobudowali na przedmieściach domki 
i to najczęściej na cudzych gruntach. 
Są to ludzie którzy w najcięższych 
czasach dla Wilna, nie opuścili mia- 
ste, pilnując swoich zagród i broniąc 
ich od wroga, są to ludzie których 
nie brakło na polach walki i w ro- 

wach strzeleckich przy obronie mia: 

sta, którzy nie kryli się na Pomorzu, 

Pozneniu etc., a synowie ich walczy* 

li w obronie kreju, zaś obecnie do: 

my tych ludzi doszły do zupełnej 

ruiny i jeżeli poseł na Sejm p. Mar- 

jan Kościałkowski, występuje w obro- 

nie tych ludzi, to występuje w obro- 

nie ludzi pracy, nie kamieniczników 
a drobnych właścicieli którzy nic 

wspólaego ze związkiem kamienicz- 

ników nie mają. 
(—) M. Sawicz 

(—) M. Grigorjew. 
  

  

  

  

rządku obrad, został przekazały wnio- 
sek nagły członków Rady, wybranych 
z Ne 3. (Chrześćjańskiej Demokracji) 
o reasumpcję uchwały Rady z dnia 
9 kwietnia 1924 r. o dopuszczeniu 
języka żydowskiego do obrad Rady. 

SPRAWY INWALIDZKIE. 

— Ilu jest inwalidów wojen- 
nych w Polsce. Podług ostatniego 
spisu. wyjeśniono, że na całym tere: 
nie Rzeczypospolitej znajduje się 316 
tysięcy inwalidów wojennych prócz 
liczba indwalidów nie korzystających 
z praw inwalidzkich sięga 50 tysięcy. 

— Wolne przedsiębiorstwa dla 
inwalidów. Na terenie Wileńskiej 
lsby Skarbowej wakuje dla inwalidów 
wojannych 10 restauracji i 12 skle- 
pów. 

Wspomniane objekty mogą być 
objęte jedynie przez inwalidów. - 

Inwalidzi posiedający koncesję 
winni się niezwłocznie zgłosić się do 
Izby Skarbowej. (I) 

— Dajcie zniżki inwalidom. 
Skarżą się nam inwalidzi, że miej- 
scowę przedsiębiorstwa autobusowe 
nie uwzględniają ciężkiej sytuacji w 
jakiej znajduje się przeważająca 
większość inwalidów i nie przyznały 
im ulg biletowych za jazdę w auto" 
busach. 

Trochę dziwnem może się do wy- 
dać, że żołnierz, weteran, uczeń ko* 
rzysta' 2 ulg, a iowalida, człowiek 
który w obrenie Ojczyzny walczył i 
stracił zdrowie i siły nie zasługuje 
na to. 

Związek inwalidów wystosował w 
tej materji pismo do p. Komisarza 
Rządu. 

* Czy pomoże? (I) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z „Tygodnia Bandery*. We 
środę 8 lipca rb. o godz. 7 wieczo- 
rem w lokalu Delegatury Prokura:   
   

    

; Wydano rozkaz przymusowego 
tępienia tego robactwa. Utworzono 
specjalne biuro statystyczne dla obli- 

| czenia uboju pcheł, za które wypła- 
| cano specjalne premje. 
| W ciągu jednego miesiąca nall- 
jezono ubój tychże na czterdzieści 
! miljonów Czylr że na jednego miesz- 
| kańca przygudało dwadzieścia pcheł. 

Pamiętną pchłę uchwalono na po: 
siedzeniu rady stołecznej wypchać i 
zawiesić, w muzeum narodowym na 
łańcuchu obok kości mamuta. 

Abel Cymbałowicz za zasługi po- 
łozone dla kraju mianowany zosteł 
ambasadorem przy rządzie Juder- 
mańskim. 

Pani Ablowa poznawszy ukryte ta” 
lenty swego małżonka, pogodziwszy 
j5 ę z nim, używa w całej pełni tytu- 

łu żony zmbasadora. 
Nieśmiertelna pchła. wisi w mue 

zeum na łańcuchu, oblęgana tłumnie 
ł przez zwiedzających. 

Bolesław Korwin-Bacb. 
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4 Kadu ROJSE R WI DE Ki Ne 148 (300) 
  

torji Generalnej Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Wilnie (plac Napoleona) cd- 
będzie się Zebranie Komitetu „Ty- 
godnia Bandery”. 

RÓŻNE. 

— Raid samochodowy. W zwią 
zku z naszą notatką o raidzie samo- 
chodewym, dowiadujemy się, iż w 
dniu 5 b. m. od strony Lidy między 
g. 6 a 14 ukażą się uczestnicy raidu. 

Po przebiegu przez Woronowe, 
Wielkie i Małe Soleczniki, Jaszuny ; 
wjadą do Wilna przez Ostrą Bramę, | 
uj. Wielką, Zamkową na plac Kate- 
dralny, gdzie odbędzie się postój i 
nocleg samochodów od ul. Bonifra- 
terskiej. 

Wyjazd z Wilna nastąpi 6go w: 
godzinach 4—6 przez ul. Zamkową, 
Wielką i t. d. (x) 

— lle broni powinny mieć 
prywatne osoby w powiecie Wi 
leńsko-Trockim. Starostwo pow. 
Wileńsko-Trockiego wydało osobom 

prywatnym następujące pozwolenia 

na posiadanie rewolwerów—16, sztu- 
cerów—1, karabinów wojskowych — 2, 
dubeltówek—15 i kastetów— 11. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Śmierć od wódki. W dn. 3 bm. 
o godz. 18 został sprowśdzony do | kom. 
w stanie zupełnie nietrzeźwym (do nieprzy- 3 
tomności) Osienin Maciej, zam. przy ul. 
Sofjanej 12. Wezwśne pogotewie ratunkowe 
po udzieleniu pierwszej pomocy pozostawi- 
ło go na miejscu, lecz stan zdrowia Osie- 

  

lizaę i pieniądze, poczem zbiegła. Poszko- 
dowana wartość skradzionych rzeczy obli- 
cza na ogólną sumę 650 zł. 

— Jezierska Janina, zam. przy ul M.- 
Pohulanka 19a m. 4, w dniu 3 b. m. za: 
meldowała policji Ill kom. że nieznani 
sprawcy w dn. 2 b. m. © gcdz. 10 rano za 
pomocą włamania się do jej mieszkania, 
skradli biżuierję i 180 zł. na ogólną sumę 
700 zł. 

— Jankowski Franciszek, wożny Sądu 
Okręgowego w Wilnie, zameldował policji, 
że bądąc delegowanym do gmachu poczto- 
wego przy ul. Wielkiej, w celu zdania do 
Kasy Czekowej 506 złotych, został okradzo- 
ny na sumę 407 zł. Poszkodowany w kra- 
dzieży podejrzewa jednego osobnika, który 
w tym czasie podchodził do niego z różne- 
mi zapytaniami. 

Na prowincji. 

— Morderstwo ma tie zazdrości. 
We wsi Broniany gm. Polańskiej pow. Osz* 
miańskiego zamordowaną została Marja 
Houbowa przez narzeczonego swego Neja 
Henryka, którego po tygodniu policja uję- 
Is w chwili gdy usiłował 
bójstwo. Przeprowadzone dochodzenie u- 
staliło, że Nej popełnił zabójstwo z zazd- 
rości, ponieważ Houbowa miała wyjść za 
drugiego narzeczonego z Wilna. (I) 

  

      

mn 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Envtuzjastycznie przy- 

jęta przez prasę i publiczność znakomita 
krotochwiła Dobrzańskiego „Żołnierz kró 
lowej Madagaskaru* codziennie ściąga do 
Teatru tłumy widzów, którzy spędzają wie- 
czór w homerycznem śmiechu, doznzjąc 
przytem wrażeń estetycznych wzrokowych 
podczas świetnej reprezentacji pantominy 
„Szecherezada“ w wykonaniu pp. Jaroszew- 
skiej, sióstr "Korzeniewskich I p. Godlew- 
skiego. 
Żołnierz Król. Madagesk.cieszy się w Teatrze   nina pogorszył się | o g. 22 m. 20 powtór- 

mle wezwane było pogotowie ratunkowe, 
lecz bezskutecznie, gdyź o g. 22 m. 40 wy-! 
mleniony zmarł w obecności lekarza. (I) 

— Chcesz nosić rewolwer — miej 
pozwolenie W nocy z 3—4 b.m. zśtrzy- 
mano na ulicy niejakiego Mikłaszewicza 
Franciszka, zam przy ul. | ynabursklej 44. 
Przy zatrzymanym znaleziono rewo'wer, 42 
naboje i 580 złotych. Mikłaszewicz nie po: 
siadał zezwolenia ne broń. (I) į 

— Matki, plinujcie dzieci. W dniu 
8 b. m., wskutek wypicia przez nisostroż- 
ność esencji” octowej, zmarła nagle Jrena 
w wieku 1 roku i 8 miesięcy, córka Sarku 
mowicza Stanisława, zam. przy ul. Klono- 
wej 13 (I) 

— Podrzutek. W dniu 3 b. m. w bra- 
mie 3% 31, przy ul. Adama Mickiewiczś, zo- 
stał znaleziony podrzutek płci źeńskiej, w 
wieku około 4 tygodni którego skierowano 
do przytułku Dzieciątka Jezus. (1) i 

— Kradzież. W dn. 3 b. m. Talino- 
wa Józefa, zam. przy ul. Syberyjskiej 13, 
zameldowała policji Il kom., że córka jej 
Ta'jana skradła z mieszkania ubranie, bie- 

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWA 

W przychodni przyjmują lekarze specj 
u 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, glnekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczoplciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 

ZWARNEKZZKAGNECOGZZNSRNANE 

О0 о 1 Р МАО — 
F. ZIENKIEWICZA š 

Wilno, Ś-to Jańska Ne 9. 
Jako dostawca Wileńskiego Towarzystwa Łowieckiego, mam za 

szczyt powiadomić P.P. Myśliwych o nadejściu większego transportu 
brenl i przyborów myśliwskich, bezpośrednio z zagranicy. Dla POR” 

Człcnków Klubów Łowieckich udzielam rabatu do 10% | dogodne wa- 
za okazaniem legitymacji członkowskiej. 

Z poważaniem F. Zienkiewicz. 

BABAEREZKSESKECZAGORZERSZENEE 

  

KTO CHCE 

o bardzo zajmującej traści, pod 

Jezierskiego, przy współpracownict»ie wybitnych sił literackich, 

gdyż otrzyma jako premjum 

tomy zajmujących powieści najcelniejszych 
‚ każdy objętości od 

160 do 240 stron druku 

tylko za 5 zł. 20 gr. miesięcznie. 

autorów polskich 1 obcych 52 
Redakcja i administracja: Warszawa, Nowy -Świat 50, tel. 291-60. Konto 

czekowe w P. K. O. 7.494. Prenumerata łącznie z dodatkiem książkowym: 

Miesięcznie zł. 5 gr. 20, kwartalnie zł 15 gr. 60, półrocznie zł. 31 gr. 20, 

rocznie zł. 62 gr. 40. Prenumeretę przyjmują: Administracja oraz wszy- 
stkie księgarnie i 

  

    
  
  

  

usuwa rady 
J k ni twierdz. przez władze 

a zakł. leczn. dla jąkałów 

S. Żyłkiewicza, Warszawa, Chłodna 22. 
Na sezon lelni przyjmuje się pacjentów w Warszd- 
wie i w Miedzeszynie, w willi własnej. 

  

posiadać 
bibljotekę 

winłen zaprenumerować 

najtańszy tygodnik ilustrowany literacki i społeczny 

„Biesiada Literacka” 

  

| SPRZEDANO Więcej NiŻ DWA MiLIGNY stoików 
„ag ОМа < 

naszym powodzeniem wyjątkowem 1 zaw- 
dzięcza swój sukces w pierwszym rzędzie 
pomysłowej reżyserji p. Wyrwicza, oraz do- 
skonėlė zgranemu zespołowi z p. Wołłejko 
na czele. 

— Teatr Letni. Występy nieporów- 
nanej %iktorji Kaweckiej wkrótce, niestety, 
się kończą Znakomita artystka wystąpi 
jeszcze dziś i jutro w „Nocy Bachusowej”. 
Na wtorek zaś reżyserja przygotowuje 
wznowienie klasycznej „Pięknej Heleny* — 
Offenbache, w której W. Kawecka ma swą 
świetną tradycję. 

— Popołudniówka w Teatrze Let- 
mim, Dziś o g. 4:ej pp. po raz ostatni gra- 
ny będzie świetny „Baron Kimmel”. Ceny 
miejsc zniżone. 

— Koncert -poranek. Ostatni w se 
zonie letnim występ chóru T-wa Muz. „Lut- 
nia* odbędzie się dziś w niedzlelę w ogr. 
po Bernardyńskim. 

Chór pod dyr. Br. Gawrońskiej 
na „Wesele Sieradzkie* Prosnaka 
Kazury i pleśni ludowe. 

Treść produkcji wokalnych — orkiestra 
85 p Strzelców Wileńskich wykona szereg 

wyko- 
„Baśń* 

popełnić sitmo= ; 

RZYSZENIA PO 

M. Salnickiego. 

ogrodu 50 I 30 gr. 
  

  

Msiążii nadesłane do Redakcji. 
Jarocki 5. Okolice Wilna — przewod- 

nik turystyczny z 23 ilustr. w tekście I map- 
ką. Nakładem ! drukiem Józefa Zawadzkie- 
go w Wiinie. Cena zł. I gr. 60. 

Jest to pierwszy przewodnik krejoznaw- 
czy po okelicech Wilns, wydany csobno. 
Obejmuje on 11 wycieczek bliższych I dal- 
szych do ciekawych miejscowości, położo- 
nych w przestrzeni do 40 klm. od miesta. 

krótkie wiadomości historyczne. Wydany 
na dobrym papierze z licznemi ilustracjami 
w tekscie, służyć może również jako mała 
pamiątka zwiedzanych akolic. 
  

  

Ruch wydawniczy.   
w sprzedaży nr. 13 „Tygodnika Wiieńskie- 

go”. zawierający m. in. 

serwacji zabytków w kraju, Mateusza GIiń: 
4 sklego o Festivalu muzycznym w Pradze, 
i prof. W. Lutosławskiego 0 tajemnicy Wroń- 
i skiego, St. Czosnowskiego o Prawie Futor= 
_skiem, dr. T. Szeligowskiego o Muzyce w 
Wilnie przed 125 laty, T. Łopalewskiego 
o nowych powieściach —J. Ostrowskiego, 
wiersz Hofmansthala w przekładzie W. Hu- 
lewicza, polemikę z „Wiśdomościami Lite= 
rackiemi”, Notatki, Pigułki 1 in. Cena ru- 
meru znižena do 50 gr. dzięki czemu „Ty- 
godnik Wileński” stał się najtańszem cza- 
sopismem literackiem w Polsce. 

Rozmaitošci. 
Wolno czy nie wolno? 

Prefektura policji paryskiej wydała ob- 
szerne przepisy o ruchu pieszym | koło- 
wym w stolicy Francji. Frt. 81 głosi: 

Przejście z jednej strony ulicy na dru- 
gą, poza punktami oznaczonymi sygnałami, 
zostaje wzbronlony dla pieszych. 

Art. zaś 32 opiewa: 
„Na tych ulicach i na tych punktach, 

gdzie ruch pieszy I kołowy regulowany jest 
przez posterunki policyjne, dowolne prze- 
chodzenie przez jezdnię zostaje wzbro- 
nione”. 

Oba te artykuły zastosowano poraz 
pierwszy w całej rozciągłości na polach 
Elizejskich, gdzie tabilce wskazują prze- 
chodniom miejsca zarezerwowane do przej- 
ścia z jednej strony na drugą. 

Otóż na tle tych przepisów odbyła się 
w Sądzie pokoju rozprawa, której przed- 
miotem był protokół policyjny sporządzo- 
ny krnąbrnemu paryżaninowi p. J. Albert, 
o przejście przez ulicę w |punkcie niedo- 
zwolonym. 

= 

Wilno, Wiieńska 28. 

szu, nosa i gardła 1—3; zębów 10—11; skórne I weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

DARMO 
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| Gramofony 
i płyty. 

Największy wybór w Pol- 
sce. Gramofon: liliput 44, 
większy 77. Rosyjskie no: 
we romanse. Warszawa, 

2-1 | Marszałkowska Nr. 104, 
ši (wprost dw. Głównego). 

kalnie za- 

2-1   
Wydsecz w Imisaia zzpółwiafalziali dózeł Raiarawies, 

Ostrzegam 

sierpnia 1925 roku, 

Piwnej Ne 15, 

ne wanny, elektryczny таза2. 

runki przy nabywaniu broni, 

2—1 

  

2—1 wysyłamy cały komplet do golenia: 
1) Najlepszą brzytwę oryginalną „Solingen”. 
2) Pędzelek z prawdziwym włosiem szczecino: 
wym 3) Pas do obciągania brzytew z prawdzi- 
wej angielskiej skóry. 4) Miseczkę czysto alumin- 
jową, nieczerniejącą. 5) Mydło do golenia w 
najlepszym gatunku. 

Wszystko razem z pełną gwarancją Wysyła- 
my za zaliczeniem „Rekord Warszawa, 
bia 7—4, (Skład frontowy, firma przedwojenna) 
Posiadamy również maszynki do strzyżenia 

i golenia. Basyljańska 5, m. 1. 
=  OAZEDEWIESA ZW TOS TAKAS AOEATISSTO 

p Posznkuję mieszkania 
DOM HANDLOVWY z 3—4 pokoi z kuchnią 

Dawai Wiloiski 
Wilso, ul. Wileńska Ż1. Tel. 582. 

Od 6-ge lipca WYPRZEDAŻ re:z 
tek wełoianych I "wszystkich latnich to- 

warów z dużym rabatem. 

  

z 2 na 3 lipca w moim mieszkaniu przy ul. 
laż. St. Miecznikowski. 

celniejszych utworów muzycznych pod dyr. , 
$ kroczyła granicę swej kompetencji, naru- 

Początek o g. 12 w poł Wejście do 
  

  

Podaje prócz dokładnej marszruty, także 

, mi da dwadzieścia groszy. 

— »Tygodnik wiieński', Ukszał się ! 

MOCY SANITARNEJ 
allści: Choroby dziecięce od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz 
Labsratorjum analityczne, 

Ża- duże z używźlnościę ku- 

  

3—1 

wszystkie banki i oso- 
by prywatne przed ku 

poem 2 wszksił po 300 złotych każdy, wysta- 
wionych przez p. Sielużyckiego na zlecenia 
W. Mołodeckiego z terminem płatności 12 

ukradzionych w nocy 

8—1 

  

Sąd uznał, że Prefektura policji prze- 

szyła swobodę ruchów i obraża pozatem 
zastrzeżoną konstytucyjnie zasadę wolności 

zzz ODYWAŁELA. 
Prefektura policji w Paryżu wychodzi 

z zasady ochrony życia obywatela przed 
niebezpieczeństwem ruchu kołowego, sąd 
zaś — z zasady praw indywidualnych jed- 
nostki. 

Pozostaje pogodzenie jednego z dru- 
gim. Nad tem  zagednieniem będą się 
wkrótce głowić | w naszej stolicy. (w) 

    

  

Kącik humorystyczny. 
Oto talent Pan X. przez nieuwsgę poł- 

knął dwuzłotówkę Wezwano lekarza. Za- 
biegi nie pomogły. Zwrócono się jeszcze 
do dwóch innych lekarzy. Bez skutku. 
Wreszc'e przybył p. minister Grabski. Dusił,_ rozgrywkach 
dusił, aż wydusił... 2 złote 60 groszy. (d) 

Litościwe dziecko. Tatusiu nich tatuś 

— Po co ci dwadzieścia groszy? 
— Przed domem stoi żebrak, chcę mu 

, dać.. pięć groszy. (5). 
następujące arty: i 

$ kuły: wyw ied z prof. J. Romerem 0 kon-į 

  

Sposoby na niepogodę. 
Deszczowe lato mogłoby mocno dzia 

łać na nerwy kobietom, już choćby z tego 
powodu,że nie można przecież 4 w dob- 
rym humorze gdy ciągły deszcz nie pozwa- 
la nawet się ubrać porządnie I 
ciągle chodzić w nieprzemakalnym płasz- 
czu. albo wogóie w jaklemś starem palcie, 
o ktėrem się mówi z melancholijnym 
uśmiechem „nic mu nie będzie*. 
dząc na ulicę zalaną deszczem. 

Moda jednak jest 

i nie przyjść kobiecie z pomocą,pozwelając 
jej nawet podczas ulewnego deszczu być 
ładnie ubraną. 

W tym celu wymyśliła materjały im- 
pregnowane. Były one coprawda znane I 
dawniej, ale Impregnowalo slę tylko nie- 
które materjały I używało się ich wyłącz- 
nie na angielskie płaszcze I to przeważnie 
męskie. 

Obecnie impregnuje się niemal każdy 
materjał, można więc sprawić sobie kilka 
„deszczowych sukienek, nie krępując się 
bynajmniej kolorem I gatunkiem mąterjału. 

Cienlutke, jedwabna, impregnowana su- 
kienka — nie boi się wody i na ulewnym 
nawet deszczu wygląda świeżo | ładnie. 

Oczywiście—kapelusz też impregnowa- 
ny, również pończoszki, torebka | ręka- 
wiczki. 

Oststnio zaczęła wchodzić w modę 
tskże i specjalna „deszczowa* biżuterja. 

Robi się ją z gumy, doskonale nada- 
jącej się do tego celu. 

Są więc gumowe bransoletki, ładnie 
rzeźbione | bardzo kolorowe, także kol- 
czyki, klamerki do pantofelków i t. p. 

  

  

Ten 

B 
в 

do 

= Letnisko 
w majątku z cełkowi- 
tem utrzymaniem w 
miejscowości zdrowej I 
suchej, pożądane w po 

błiżu Wilna. 
Oferty z cenami utrzym. 

dorosłych i dzieci. * 
Antokolska 2ł-a, m. 2 

Letnisko za 100 zł. 
od st. Bezdany 2/2 klm, 
w Karoliszkach, 2 pokoje 

  

z kuchni 
„| chni, można z utrzyma- | Łsskawe 

niem.  Dowledzieć się 

możltwie z wygodami w 
okolicy ul. Kalwaryjskiej 
od 1/IX. 25. Oferty pod 
W. K. Biuro Reklamowe, 

Garbarska 1. | 

  

Dobrą polową 

Iornetę 
ośmiokiotną kupię. Ofer* 
ty z oznacz ceny oraz 
godzin oglądania. Adre- 
sować: Wilno, Subocz 

6-a, dr. Czarnowski. 

Mieszkanie 
z 4 pokoi, przedpokoju 
I kuchni z elektrycznym 
oświetleniem do wyna- 

jęcia zaraz. Ul. Krakow- 
ska 9—15.     

trzeba ; 

wycho- : 

za bardzo dbala o ' 
kobietę, aby nis zorjentowač się w sytuacji ; 

KTO CENI 
PRĄCĘ, 

miejscowych i zamiejscowych 

ST. 

  

Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

Czasopisma, 

Na razie nie robią Jeszcze gumowych 
zegarków, ale za to specjalne, nieprzema- 
kalne opaski, które s'ę zakiada na. zwykłą 
bransoletę z zegarkiem. 

Kilka gumowych kwiatków w butenier- 
ce, albo przybrany nimi kapelusz—dopełnia 
stroju 

Oczywiście—pźrasoł jest zupelnie zby 
teczny. (') 

    

  
  

Ze sportu. 
W dziu dzisiejszym o godz. 3 m. 30 

odbędzie się na bolsku 1 pp. Leg. zaaody 
piłki nożnej z serji rozgrywek klasy B. 

Grać będą kluby: 

Sparta— iskra. 

Sparta najpoważniejszy rywal w tych 
niewątpliwie wyjdzie zwy- 

cięzcą. (I) 

Makabi — 1 pp. leg. 4: O. 

i W dniu wczorajszym amśtorzy piłki 
nożnej mieli możność po raz niewiem już 
który obserwować grę kończącą się zwy- 
clęstwem „łegunów*. 

Warszawska „Makkabi”, drużyna, która 
nie miała w Wilnie nigdy wielkiego po- 
wodzenia I tym razem przegrała do 1 p. p. 
leg. w stosunku 4:1 (1:0) 

Zaznaczyć należy, że atak gości wyka- 
zał dobrą grę, cóż jednak mógł zrob'ć sko- 
Red bramką spotykał się stale z Les- 
otą. 

Świetny jak zawsze Lassota tym razem 
stał się mimowolnym sprawcą goola, bo- 
wiam zasłonił Luberdę. 

t 1 pułk, jakkolwiek w osłabionym skła- 
dzie, bo bez Wróbla I Krawczyka cały czas 
mocno atśkował, czego dowodem stosunek 
kornerów 10: 1. 

Doskonała gra Zimowskiego, Nawrota | 
Namysłowskiego dałaby lepsze wyniki gdy- 
by nie brak szczęścia u Gordeckiego. 

Bolsko niżej wszelkiej krytyki, a pomi- 
nąwszy już sam teren piasczysty, barjera 

„nieprzepisowo blisko znajdująca się może 
stać przyczyną nieszczęścia. 
i Publiczności dużo. 
j Sędziował dobrze p. Lufa-Leszczyński. 
—— 

i 

› лак 

  

Ofiary. 
į Dla Inwalidėw wojennych - od Zarządu 
ifabryki gwoździ w  Landwarowie Domu 
, Handlowego Platyna—złotych sto. 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła I nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

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

    

  

  

CZAS 
i PIENIĄDZ, 

wszelkie ogłoszenia do pism 

skierowuje 

Biura Reklamowego 
GRABOWSKIEGO 

Wilnie, Garbarska 1. T. 1.82. 

  

suk -—72 222 
UWEGA! Specjalna sprzedaż 

SZKŁA 
do okien autobu 
sów oraz różne 
szkło lustrowe. 

Ceny fabryczne. 

Ń ZAŁŁ, 
róg Rudnickiej i Wszystkich Swiętych 22. 

1 — 5 

Poszukuję 2—3 pokoi 
ąi wygodami w centrum miasta. 

oferty proszę nadsyłać do „Kurjera 
Wileńskiego". 

Ši on ME az ESA ЫЙ 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Telefon 203. 

ntroligatorskie szybko i dokładnie 

Księgi rachunkowe, 
Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

 


