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Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteeznych. 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tet. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłos<eniowy „Kurjera Wi- 

leAsklego“ mlešci się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

go, Mieklewicza róg Garbarskiej 1. Tel, 82. Czynne od 9—6 w. 

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

  

  

3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

e R JAŃSkA 1, Skład pa- 

Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia 

wa Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

telet. 605, Biuro ogłoszeń E. 
biura rekl w kraju 1 zagr. | 

Cena prenumeraty: miesięc 
przyjmują: Księ. arnia W. 
pieru . Borkowskiego 
przyjmują Biuro Reklamo 
róg Garbarskiej, tl. 82, 
telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszy stikle 

——>——————-——— 750 5 K O ai i a ORA P GORA 

Od Administracji.  |"isszynarodowy Kongres stow. przyła. =A 
ciół Ligi Harodów w Warszawie. 

Wszystkim prenumeratorom, którzy nie za- 

płacili prenumeraty za lipiec z dniem 10 b. m: 

Cenx ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia fekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-e| str. 8-mlo łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmienitne dowolnie. 

  

Teatr Polski 
M —— ее т - 

Dziš 

Lołnierz Królowej Madagaskaru 
krotochwila Dobrzańskiego. 

Dalsze obrady. 

W dniu wczerajszyn obradował w dalszym ciągu Międzynarodowy 
wstrzymamy wysyłkę „Kurjera Wileńskiego". Kongres Towarzystwa Przyjaciół Ligi Narodów. 

   

   

  

   

Żądajcie 

„GAZY 
Jednodniówka Wileńskie 

Całkowity dochód ze az J 

TRUJĄCE" 
o Oddziału Towarzystwa Obrony Prze: 

<lwgazowej z llustracjami Pe e prof. Jana Muszyńskiego. 
Cena 1 złoty. z - 

Wydawnictwo Biura Reklamowego Stefana Grabowskiego w Wiinie, Garbarska 1. 

brony Przeclwgezowej. 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARŻYSTWA. 

wszędzie 

ednodniówki na rzecz Towsrzystwa 

  

Z prac komisyjnych na szczególną uwagę zasługują obrady Komisji 
politycznej, która przyjęłs następujący wniosek delegatów francuskich. 

Kongres wychodzi z założenia, że jedyną dotychczasową realną, próbą 
utrwalenia pokoju światowego był protokół genewski i że przyszłe układy 
mające na celu utrwalenie pokoju, winny przyjąć za podstawę zasady, ujęte 
w protokóle genewskim. 

W drugiej części wriosku francuskiego jest powiedziane, że Kongres 
z zelnteresowaniem śledzi rozwijające się układy, dotyczące międzynarodo- 
wych paktów gwarancyjnych oraz ewentualnego wstąpienia Niemiec do Ligi 
Narodów. 

Wniosek ten w całości przyjęto jednomyślnie. 
Bardzo charakterystycznem było wystąpienie delegata japońskiego, 

który zwrócił się z apelem do delegacji angielskiej, aby ta oddziaływała na 
opinję w swoim kraju w tym kierunku, by polityka angielska była bardziej 

(Od własnego korespondenta). | 

Począłek o godz. 8 m. 15 w. 

  

  

Kobieta-lekarz 

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

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

fx META > POOR WENA 

Wiadomości polityczne. 
Z Berlina donoszą: 

  

stałą i konsekwentną. bien Kaas Lotewski minister spr. 
2 й Wielka Brytanja bowiem, zdaniem delegacji japoūsklej, jest wielkąl japoński. zagranicznych  podpi- 

Ob t l W Ks Litewskie 0 potęgą šwiatową, a z tego powodu wynikają duże zobowiązania Wielkiej sał tu traktat handlowy 

ywa © в ' Brytanji wobec całej ludności. łotewsko-jepoński. Osiągnięte rów- 

Z innych obrad komisyjnych zasługują na uwagę obrady komisji dla | nież zostało między Mejerowiczem 

Są czasami trumny, przy których 

stojąc mniej się myśli o nieboszczy- 

ku, jako człowieku, który żył z nami, 

z nami tęsknił, pracował i walczył, a 

wszystkich sąsiadów, tak lak dzisiaj, 

ale gdy Rzeczpospolita była siłą 

przyciągającą i łączącą, epoce, która 

się już stała legendą. Po chwili, gdy 

spraw mniejszości narodowych. 
Delegacja angielska postawiła wniosek, domagający się tego, ażeby 

wszystkie skargi mniejszości narodowych, kierowane do Ligi Narodów, były 

komunikowane Towarzystwu Przyjaciół Ligi Narodów. 

W drugiej części tego wniosku delegacja angielska domaga się, ażaby 

a przedstawicielami rządu Rzeszy 
zasadnicze porozumienie w sprawie 
wzajemnej umowy kompensacyjnej 
traktatu handlowego i konwencji arbi- 
trażowej łotewsko-niemieckiej. Meje- 

teraz odszedł w niedoścignioną dal wywiązała się rozmowa, gdy usłysza | wszystkie skargi mniejszości składane Lidze Narodów były skierowywane | rowicz odjechał wczoraj do Brukseli. 

tajemnic, — a więcej o wiełkich dzie- łem z jaką swobodą i naturalnością | do Międzynarodowego Trybunału w Hadze. (Pat). 

lewych prądach, o twórczych siłach ' mój rozmówca operowała archalcznym Pierwszą część wniosku powyższego przyjęto, a drugą odrzucono. W wywiedzie z przed- 

, które w osobie zmarłe- 
go znajdywały swój oddźwięk i wy- 
raz. Są trumny, widok-ktėrych wy- 

wołuje w nas jakieś dziwne skłębie- 

nie się uczuć, cały wir blyskawicz- 

nych myśli. Z tego wiru rodzą się 
nieraz nowe idee; głęboko, w najtaj- 

niejszych pokładach naszej duszy 

schowane tęsknoty, zaczynają docho- 

dzić do świadomości. Podobny wir 

myśli i uczuć musiał przeżywać chy: . 

ba nie jeden wilnianin,* stojąc przed 

otwartą trumną Tadeusza Wróbiew- 

skiego w sali bibljotecznej gmachu 

dla nas terminem „Wielkie Księstwo” 
zrozumiałem, iż nasza legenda byla 

„ala niego realną rzeczywistością hi- 

storyczną.   | W niedzielnym numerze „Slowa“ 

we wstępnym artykule p. Cet napi 
sał, iż Wróblewski przeżył swoją e 
pokę o jakieś 50 lat. Jabym powie: 

dział więcej. Wróblewski ją przeżył 
o kilkaset lat. Jego miejsce było w 
W. Ks. Litewskiem w XV lub XVI 
wieku, kiedy to pznowie litewscy 

nie chcieli zupełnego zerwania wię: 
zów z koroną, ale jednocześnie ostro 

Q godzinie 6 e; ziwczorem delegat Francji prof, Aulard wygłosił w. Sali | 

Towarzystwa Higjenicznego odczyt pod tytułem „Polska i Francja”. : 

W godzinach wieczornych odbył się w salonach Prezydjum Rady Mi 

nistrów raut dla uczestników Kongresu, wydany przez p. premjera Grab: 

skiego. 
— 

—— 
o 

Powrót min. Spr. wewn. z objazdu miej- 
scowości dotkniętych powodzią. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

W dniu wczorajszym powrócił do Warszawy minister spraw wewnętrz- 

: _'_’;::_'""' © stawicielem MATE 
inleva oświadczył, że 

pro wydarzenia w Marokko 
nie mogłyby bynajmniej zawierać w 
sobie tych groźnych zapowiedzi ja- 
kie im były przypisywane. 

Rozmowy z Hiszpanją toczą się 
w dzlszym ciągu pomyślnie. 

Właśnie w porozumieniu z Hi- 
szpanją będziemy mogli niebawem 
doprowadzić do pomyślnego zakoń- 
czenia niezbędne operacje, które 
pozwolą nam na rozmowę z Abd el- 
Krimem o pokoju. Rada Ministrów—   nych p. Raczkiewicz, który objeżdżał okolice, nawiedzone klęską powodzi 

w Małopolsce. 
P. premjer Grabski przyjął w godzinach popołudniowych ministra 

  

mówił premjer — wyznaczy w dniu 
dzisiejszym osobistość, która obejmie 

, naczelne dowództwo nad wszystkie” - 

  
przy ulicy Uniwersyteckiej. przeciwstawiali się wszelkim zachłan. | Reczkiewicza, który p” premjerowi zdał relację ze swej podróży. jk wojskami, oraz kierownictwo 

Bowiem dla nas wilnian Wrėblew- nym tendencjom ze strony tjo AN EA | opetócji. (Pat.). 

statniej. Wówczas przeszedł by On“ z е Mai „ „Journal“ donosi 2 
ski był nietylko słynnym prawnikiem, sta | y On Powódź na Wiśle. alvy o ro : 

nie tylko znanym bibljofilem, i nie- 

zrównanym erudytą, ale przedewszyst- 

kiem wybitnym mężem, cała działal- 

ność którego w ostatnim lat dzie- 

siątku, wszystkie życiowe szamotania 

się i wszystkie niespodziewane prze- 

może do pamięci potomnych, jako | 
wielka postać historyczna, jako wielki 

mąż stanu.   Polak dziś kocha ideę narodową 

, polską, litwin—litewską, białorusia — | 

Szkód wielkich nie będzie. 

WARSZAWA. 6.VII. (Pat), Powódź tegoroczna dorównała na Wiśle po: 
wyżej Sandomierza co do wysokości stanu wody powodzi w roku 1923, 

Szkody jednak wyrządzone przez nią, będą o ile to można ocenić na 

skoki były wyrazem tej c'ężkiej tras | przedewszystkiem nasz kraj, ze wszyt- į żało oczekiwać. 

gedji, przez którą przechodzi nasza 

ziemie. 

Gdy przed kilku laty, jako czło* 

„kimi jego mieszkańcami bez różkicy | 
używanego języka, z całą jego bo- 
gatą przeszłością od sławnych wy- 

Przyczyniło się do tego ukończenie wałów ochronnych w najbardziej 
zagrożonych miejscach | skuteczna ich ochrona przy pomocy wojska i lud 
ności miejscowej. я 

       

kowaniach Madrytu, że Malvy o- 
z Hiszpanją. świzdczył w wywiadzie 

jz przedstawicielem tego dziennika, 
(że porozumienie francusko-hiszpan- 
„skie jest faktem dokonanym. Co do 
warunków pokojowych, jakie mają 

|być przedstawione Abd-el-Krimowi, 
białoruską. Wróblewski zaś kochał podstawie dotychczasowych urywkowych doniesień mniejsze, aniżeli nale | mają one zapewnić Riffenom całko- 

witą swobodę rozwoju ekonomiczne- 
go, administracyjnego i w dziedzinie 
rolnictwa, pod nominalną suweren- 
nością sułtana i w ramach określo* 
nych grunic. (Pat.) 

  

wiek myślący ned tym splotem za-, praw Witolda aż do bojów Kalinow- T TIK ZEE ZAŚ Według doniesień 
gadnień, który nosi u nas miano skiego w grodzieńskich lasach. ;panny — to symbol dzisiejszej Pol- rodowej demokracji, nieraz biorąc na Protestacyj- Matin” na kongresie 

„kwestji kresów wschodnich", wcho | To też w dzisiejszej Polsce nacjo- Ski» to nasza opinja publiczna. | to siebie odpowiedzislność za jej polity- adna e komunistycznym "ośłąr 
dziłem po raz pierwszy do mieszka” 

nia znakomitego prawnika, pragnąc 

usłyszeć Jego zdania o dręczącym żeli tak wiele żółci, tak wiele prze- sławnemu zdwokatowi. 

mnie problemacie, powitał On mię 

j palistycznej Tadeusz Wróblewski nia 

mógł dla siebie znaleść miejsca. I je- , 

'sadnej złośliwości przebijało się nie | 

kę. Wróblewski žaš był zbyt stanow- 

czym, zbyt zdecydowanym wrogiem 

nzcjonalizmu i idei państwa narodo- 
wego, byw tym obozie mógł znaleść 

także jest jedna z przyczyn dlaczego 

ta Polska współczesna tak obcą była 

Nacjonalistów Wróblewski uważał za 

  

gnięto zasadniczo zgo* 
dę w sprawie cewerntu- 

alnego strajku generalnego na znak 
protestu przeciwko wojnie w Ma- 
rokko, oraz ustawom ministra Cail- 

<zny. 

  

słowami: „Poznaje Pan jednego Z) raz w Jego sądzch o współczesnej swoich przeciwników. Był to dla Nie: | dla siebie miejsce. laux. 2 

ostatnich mohikanów. Dziś pozostało Pojsce — to może właśnie dla tego, go obcy i wrogi obóz. Nacjonaliści! W Polsce dzisiejszej T adeusz Postanowiono zażądać od Pain- : 

już tylko trzech prawdziwych obywa- iż rozumiał, że wśród nas nie ma | wzajemnie dażyli go wcale nieskry- | Wróblewski był/sam I byt w opozycji. |leve_ niezbędnych e z : 

tali W. Księstwa Litewskiego i tylko już nic do czynienie. Dzisiejszej Pol-! waną nienawiścią. Wśród demokrac-. Dlatego też może on tak dobrze ro- wyelania” kostisa.Mgietowej 20: "38: a 
trzech prawdziwych krajowców. Je- 
stem jednym z nich”. 

Rzuciłem okiem dokoła. Spoj- 
rzałem na sztychy i obrazy, wiszące 
na ścianie, na stół czerwonym su- 

„ski Wróblewski nie mógł zrozumieć 
, Mógł on zrozumieć doskonale rewo- 

lucjonistów, wychodzących z bomba- 
| mi na ulicę, mógł zrozumieć kapła- 
nów katolickich, marzących o wskrze- 

knem nakryty pośrodku pokoju, na ' szeniu Unji, mógł zgodzić się z wźl- 
postać gospodarza w dziwnym czącemi przeciwko reformie . rolnej 

stroju, przypominającym napół cha" | ziemianami, potrafił rozmawiać przy- 

bit mniszy, napėl średniowieczną , jacielsko z monarchistami, umiał się 

togę doktorską, na jego uduchowio- 964 w psychologję dywersyjnej ban- 

ną, bladą twarz starca i myśliciela. ; dy Skomorocha—ale nie umiał wczuć 

| nagle owionęły mnie wspomnienia | się w psychikę kucharek od św. Zy- 
o tem wszystkiem co kiedykolwiek ty, nie umisł zrozumieć szewców z 
czytałem lub słyszałem o historji na- | Ligi św. Kazimierza i starych panien 

szego kraju, Wspomnienia o epoce | z przeróżnych patryotycznych insty 

-gdyšmy nie byli nienawidzeni przez | tucji, A ci szewcy i kucharki, te stare   

ji lewicowej zmarły miał wielu przy- 

jacół osobistych, ale o kierunku tym 

mówił zawsze z lekkiem odcieniem 

pogardy. Zdaniem jego, cała nasza 

lewicowa inteligencja przedstawia po” 

żałowania godny widok ludzi przeję- 

tych lLiberalcemi hasłami drugiej po- 

łowy zeszłego stulecia, mających 

wiele sentymentu dla wielkich mo: 

mentów naszej przeszłości, ale zara- 

żonych także wszechpotężnym nacjo- 

lizmem dzisiejszej epoki. Zmarły u- 

ważał, iż nie umiejąc te wszystkie 

sprzeczne €lementa swej ideologii 

pogodzić, ludzie ci w praktyce życia po- 

litycznego zawsze idą w ogonku na- 

| zumiał i tak dobrze bronił wszystkich 
legalnych i nielegalnych opozycjoni- 

stów, 

Za trumną szedł różnobarwny tłum 

przyjaciół, znajomych i wielbicieli. Da: 

wały się słyszeć wyrazy wypowiadane 

we wszystkich krajowych językach. 

Jeden z obecnych powiedział mi, iż 

jest to swego rodzaju historyczny po: 

grzeb, gdyż prawdopodobnie ostatni 

raz idziemy wspólnie za jedną tru- 

mną z litwinami i bialorusinami. 

Przypomnisło ml to, jak pewnego 

razu zainterpelowałem zmarłego, czy 

wierzy on w przyszłe porozumienie   polsko-litewskie, Odpowiedział mi 

rokka, (Pat.). 

    

wówczas, že głęboko wierzy iż wspól- 

ne interesy nas z czasem połączą, 

ale to nastąpi już nie w płaszczyźnie 

naszego życie. Kto z nich miał rację 

czy ten żyjący, który wątpi, czy ten 
martwy, który wierzył, pokaże dale- 

ka przyszłość. Tymczasem, gdy gru- 

dy ziemi z głuchym łoskotem za- 

częły padać na wieko trumny czuło 
się, że mieszczańskiemu nacjona- 

lizmowi dzisiejszej Polski ubywa sil: 

ny, w zasob niepospolitej wiedzy 
zbrojny, przeciwnik,   5, 

    
:



          

Z SEJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Szczegółowa dyskusja nad ustawą 
e parcelacji i 

Mowa posła Chomińskiego. 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu - toczyła się w dalszym ciągu 
szczegółowa dyskusja mad ustawą o 
parcelacji i osadnictwie. 

Rozpoczęto obrady nad art. 49 
ustawy, mówiącym o wielkości no- 
wotworzonych gospoderstw. 

Szereg mówców wniósł do tego 
artykułu poprawki. 

Mowa posła Chomińskiego. 

Poseł Cbomiński (Klub Pracy) ©- 
świadczył: 

„Nie jest chyba rzeczą bsz zna” 
czenia, czy głód ziem  małorolnych 
zaspokoi się tylko w 50'/o, czy na- 
wet w jeszcze mniejszym stopniu. 
To zależy od wielkości nowotworzo- 
nych gospodarstw, co wpływa na za- 
pas ziemi. Trzeba zatrzymać w Pol- 
see pracę, która uchodzi z kraju za- 
granicę. Tego się nie osięgnie przez 
stworzenie gospodarstw 45 hektaro- 
wych. 

Proponujemy normę 10 ha wogó- 
le, a 15 ha na Ziemiach Wschod- 
nich. 

W ten sposób mogłoby być po- 
dzielore 80/0 ziemi, a 20%/, według 
norm maksymelnych 15 i 25 he. 

Jaden miljon 600 tysięcy malo- 
ronych gospodarstw potrzebuje 4 
mil. ha ziemi aby każde z nich do- 
pełnić do 6 he, a ma się tylko 2 
mil. ha do dyspozycji. 

Nie można się tak zachowywać, 

osadnictwie. 4 E“ ь ь 
į Śniadanie w ambasadzie. 

į PARYŻ. 6.VIl. (Pat). Wczoraj odbyło się w ambasadzie polskiej na 

kułem ustawy  stwarzającym mc- | cześć ministra Skrzyńskiego śnizdanie, w którym wzięli udział min. de Mon- 

ment polityczny przeciw 
miejscowej, który odbiera jej moż- 
ność o otrzymania ziemi 1 
lacji; — wprowadza on tsm kolonii; 
zację części obszarów państwa (Ziem | ' Konflikt anglo-sowiecki. Wschodnich przez kolonizetorów z! 
Małopolski Zachodniej). 

Jest to powterzanie 
nictwa wojskowego, 
błędnege interpretowania 

część ludności 
ińskiej. 

białoruskiej i 

| PARYŻ. 6 VII. (Pat). Minister 
į Chamberlrina z którym odbył dłuższą io mowę. 

ludność: ° 

z parce- \ 

blędu osad- 
które wskutek* 

ustaw, , 

zwróciło przeciwko państwu  dužą | 
ukra- | 

WZ EZNEBSICZ 

Minister Skrzyński w Paryżu. 
Rozmowa z Chamberlain'em. 

Skrzyński był przyjęty wczoraj 

zie oraz przewodniczący komisji 
nych Franclin Bouilłon. 

    
    

  

Zerwanie stosunków dyplomatycznych. 

WIEDEŃ. 6.VII. (Pat). „Sonn uńd Montagszeiturg" donosi z Naewego 
Yorku: „Według doniesień z Pekinu, w urzędowych kołach chińskich liczą 

Art. 50 przyjęty w redakcji aa obora 
sji doprowadziłby nas do powtórze- 
nia szmobójczej polityki na Kręszch. 

Według dawniejszych rozporzą” 
dzeń 30 proc. ziemi powinno - przy- 
paść miejscowej Judności. 

Tymczasem między osadników 
rozparcelowano 146 tys. ha a dla 
ludności przeznaczono 30 tys. ha. 

Nie mamy nic przeciwko temu, 

aby po zaspokojeniu potrzeb miej- 

scowej ludności przez uzupełnienie 
karłowatych gospodarstw i nadanie 
ziemi bezrolnym uwzględnić nastę: 
pnie z pozostałej ilości ziemi potrze 
by innych okolic państwa. 

Z punktu widzenia prawej części 
lzby polityka osadnicza nie jest ce- 

lową. Mogłaby ona jednak dać re-; 

zultaty, gdyby przez to można bylo į 

zapewnić większość polską w po 

szczególnych powiatach (np. z 40 proc.   jak w pampasach amerykańskich, 
gdzie jest ziemi poddostatkiem. 

Dosyć demagogji, która dzieli 
stronnictwa na parafje, takie, które 
ziemi „żałują*, lub na takie, które 
jej „nie żałują* dla wyborców. 

Interes Państwa wymaga, by 
możliwie największa ilość malorol- 
nych dostała ziemię”. . A 

Następnie przystępiono do dy: 
skusji nad art. 50. 

Zwróciło powszechną uwagę to, 
że Wyzwolenie, które na Ziemiach 
Wschodnich wystąpiło głośno prze- 
ciw osadnictwu, w Sejmie wczoraj 
nagle stanęło na stanowisku nacjona- 
listycznem, popierając kolonizację ' 
wschodnich dzielnic państwa przez 
zachodnie na niekorzyść miejscowej 
ludności, Wyzwolenie bowiem nie 

głosiło żadnej poprawki przeciw dru- 

giej części art. 50. l 

Poseł Chomiński © osadnictwie 
na Kresach. 

W dyskusji nad powyższym arty: 

kułem zabrał również głos poseł 

Cbomiński: 
— „Część druga art. 50 jest naj- , 

bardziej może skandalicznym arty: 

  

Posiedzenie rady spożywców pod prze- 

wodnictwem min. Raczkiewicza. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś o godz. 3-ej po południu odbedzie się pod przewodnictwem ini- 

nistra Raczkiewicza posiedzenie Rady 
wiane zarządzenia w związku z obecną sytuacją gospodarczą państwa. 

  

Czytajcie „Kurjer Wileński". 

  

Do Białowieży. 
Powinni by meteorolodzy wymy- 

śleć jakiś przyrząd do wstrzymywania 
deszczu w dni świąteczne! Bowiem 
czy nie jest to srogą krzywdą losu, 
by człek spracowany tygodniową 
orką, his mógł w niedzislę użyć 

trawki i świażego powietrza, m tylko 
smętnym okiem ścigał cłowiane 
chmury, ciężkó wiszące na stropie 
nieba, wyglądającego jakby na niem 
nigdy mie postało słońce? 

No, ala nie ma takich przyrządów, 
ani mocy, któreby umiały zakląć złe 
chochły niepogody. | dla tego oszu- 

kani złudnym przeblyskiem słońca i 

błękitu, w sobote, ruszyli rozmaici 
ludziska na dwa dal... do Puszczy, 
chcąc się upoić bogactwem przyro- 
dy i zromatem leśnego powietrza. 

Nielitościwe nieba zlewały Ich za to 
ulewnymįdeszczem, 74 rzadkichgodzi- 
nach przerw, otaczały mgłą niebieska- 
wo-szarą Otulającą orzewa ciężkie 
od kryształowych kropel wody i krze- 
wy roztapiające się w parnej. wilgoci. 

Ale puszcza jest tak piękna, że w 
słońcu czy w mgle w deszcz, czy 
pogodę, ma głęboką poczję rzeczy 
wielkich, potężnych i swobodnych. 

Pierwszy spacer do tzw. Rezer- 

„czania do szkół rolniczych. 

na 60 proc). 
Pomijając nawet względy etyczne 

takiej polityki, jest ona jednak cał 

kiem bezcelową, bo mamy tam 8 a 

najwyżej 18 proc. 
Możnaby tę liczbę powiększyć o 

2 proc., a zato usposobić całą ludność 
wrogą do państwa”. 

Mówca zgłasza poprawkę, wedle 

której doprowadzi się do zaspokoje- 

nia głodu ziemi ludności miejscowej 
drogo uzupełnienia gospodarstw kar- 

łowatych, możnaby resztę ziemię! 
z danego parcelowanego majątku 

sprzedać między ludcość rolniczą z 

przeludnionych obszarów peństwz. 
Następnie przystąpiono do @у ' 

skusji nad art. 51, 52, 53, 54, 55 

1 56. 
Przy omawianiu art. 52 poseł Cho- 

miński zgłasza poprawkę, biorąc w 

obronę małorolnych | drobnych dzier- 

żawców, tudzież proponuje, aby wzię 

to specjalnie pod uwagę absolwentów 

szkół rolniczych; to jest ważne z 

punktu widzenia rzeczowego raz 

zachęci synów chłopów do uczęsz- 

Następne posiedzenie dziś. 
  ` 

Spożywców, ma którem będą oma: 

W Pekinie sądzą, że rząd chiński pod naciskiem Anglj! i Japonji bę- 

dzie zmuszony do zerwania stosunków z Rosją. 

Powrót do sytuacji poprzedniej. 

WIEDEŃ. 6.VII. (Pat). „Sonn und Montagszeitung” donosi z Londynu 

za „Sunday Timas", že rząd zngielski zamierza zerwać stosunki dyploma- 

tyczne z Moskwą. 
Krok ten nie byłby wypowiedzeniem wojny, lecz przywróciłby tylko 

sytuację, jaka istniała w stosunkach obu państw, przed objęciem rządów 

przez Mac Donalda. 

Przedwczesna wiadomość. 

nosi, że wiadomość o postanowieniu Anglii wysłania noty protestującej do 

rządu sowieckiego z powodu uprawiania przez niego propagandy jest przed- 
wczesne. 

Między ministrami 
takiej noty. 

Jak się dowiaduja dziennik znaczna część stronnictwa konserwatywne” 

go jest za zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Rosją. 

istnieją rėžalce zdsń co do celowości wysłania 

     

Prelekcje prof. Władyczki w Paryżu. 

PARYŻ 6.VII, (Pat). Stanisław Władyczko, profesor uniwersytetu Wi: 
leńskiego, który pozostał w Paryżu na uroczystościach zorganizowanych 

z okazji stuletniej rocznicy urodzin Charcota, miał wczoraj w towarzystwie 

neurologicznym wykład o fizjologii systemu nerwowego, przyczem przed- 
stawił wyniki szeregu osobistych doświadczeń. 

Wykład profesora Władyczki wzbudził żywe zainteresowanie wśród 
uczonych francuskich. 

Aresztowania w Prużanach. 

(Od własnego korespondenta z pogranicza). 

W Prużanach władze bezpieczeństwa arasztowały całą organizację Ko- 

munistyczną. Prezesa komitetu, sekretarza, kasjera i dwóch członków osa- 

dzono pod kluczem. 

  
A от 

  

  

  

Echa aresztowań w Święcianach. 
(Telefonem od własnego korespondenta). 

W związku z wykryciem organizacji komunistycznej w  sekretarjacie 

Niezależnej Partji Chłopskiej, prowadzone dałsze dochodzenia i rewizje w 
granicach tego powiatu dały nieoczekiwane rezultaty. 

Dotychczas eresztowano 60 osób. 

  

się z bliskiem zerwaniem stosunków dyplomatycznych między Anglją s am- 

przez | 

i 
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! 
a 

spraw zagranicznych w lzbie Deputowa- | 

i 
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Pogrzeb $. p. Tadeusza 
Wróblewskiego. 

W niedzielę o g. 7 odbyła się 
eksportacja z domu żałoby do. ko- 
ścioła św. Ducha (po Bominikańskie- 
go). Trumna zmaiłego, stojąca w 
wielkim gabinecie, gdzie całe życie 
pracował, wśród ścian pokrytych 
książkami, toneęła w kwieciu, którem 
przyjaciele zasypywali od dwóch dni 
zwłoki. Znoszono wieńce i wiązanki 

— Od instytucji i poszczególnych osób, 
ze wstęgami 
językach. 

Ks. proboszcz Kulesza w asysten- 
cji ks. Krysztokajtisa i ks. Wiskonta, 
wyprowadził ciało Zmarłego, żegna- 
nego przez liczne grono przyjaciół, 
przedstawicieli palestry, uniwersyte- 
tu, duchowieństwa wyznania kato- 
lickiego i prawosławnego, przez li: 
twinów, białorusinów, żydów i ro- 
sjan. Z niejednych oczu płynęły go- 
rące łzy żału za odchodzącym... 

Tłumny orszak towarzyszył kon- 

o napisach w różnych 

| duktowi do kościoła. 
W otoczeniu wieńców i świateł, 

spoczęła trumna, wniesiona na ra- 
mionsch przedstawicieli palestry, w 
kościele Dominikańskim, gdzie modły 
odprawione zostały. 

O godzinie 9 i pół w poniedzia- 
łek, obrząd żałobny przy zapełnio- 
nym kościele, rozpoczęły śpiewane 
Egzekwie, poczem odprawili ofiarę 
Mszy świętej: przy głównym ołtarzu 
ks. szambelan Wiskont, a przy bo- 
cznych ks. Kulesza i ks. Krysztokaj- 
tis, piękne śpiewy na chórze towa- 
rzyszyły obrządkom. Na katsfalku 
złożono wieńce z prześlicznych róż: 
biołych, ponsowych, różowych i żół- 
tych, z lewkonji i krzewów ozdo- 
bnych, od następujących osób: Dro- 
giemu ojcu i najlepszemu  przyjacie- 
lowi syn i synowa; Najdroższemu 
przyjacielowi, Redakcja Przeglądu 
Wileńskiego; Nieodżałowenej pzmię- 
ci Tadeusza Wróblewskiego koledzy; 
Zasłużonemu fundatorowi książnicy 
Im. Wróblewskich, Wydział Bibliotek 
Państwowych ministerstwa W. R. i 
O. Р.; Niezapomnianemu twórcy 
Biblioteki lm. Wróblewskich,  Dy- 
rekcja Bibljoteki Publicznej i Uni- 
wersyteckiej w Wilnie;  Nestorowi 
Bibljotekarzy wileńskich; Koło Związ- 
ku Bibliotekarzy; Nieodżałowanemu 
założycielowi i organizatorowi Biblio- 
teki Komitet Biblioteki im. Eusta- 
chego i Emilii Wróblewskich; Dro- 
giemu bratu od sióstr. Litewskie. 
Dobremu obywatelowi naszego kra- 
ju; Naszemu cbrońcy M. Wiłejszyso- 
wa. Białoruskie: Obrońcy pokrzyw* 
dzonych; Rosyjskie: obrońcy Prawdy; 
Niezapomnianemu przyjacielowi od 
M. Exė £ wiele innych z prostej zie- 
leni witych, niesionych przez dzieci 
i robotników. 

Z kościoła na karawan wynieśli 
przyjaciele Zmarłego, trumnę z Jego 
zwłokami, poczem duży tłum wszyst- 
kich narodowości Wilno zamieszku- 

  

Zaburzenia 
Nowy rząd w Kantonie. 

RYGA 6.VII. (tal. włas.) Z Chin 

donoszą, że przywódcy partji Kuo- 

min-tang utworzyli w Kantonie no- 

wy rząd, który rozpoczął propagandę 

w celu 
autorytetu w całych Chinach.   

watu czyli przestrzeni kilku tysięcy , 

hekt. której nie wolno tknąć w naj-; 
mniejszym tworze; nie kosi się tu | 

nie rąbie krzaków. Pozostawia się | 
pole do obserwacji i badań botani- 
ków, przyrodników, teren pokazów 
dla wycieczek etc. 

Wpływa się w tę gąszcz, w tę; 
głębię, jakby się wslizgiwało w morze | 
roztopionego <hryzoprasu, który się 
mieni jakiemiś zmłennemi prądami, 
ma swe strugł i wiry, kapie uśćmi, 
spływa wiotkiemi gałęziami grabów, 
delikatne, jasno zielone tworząc nad 
głowami arkady, girlandy 1 desenie 
na tle ciemnych pni. Od parującej 
wilgoci otacza drzewa lekka, opalowo- 
zielona mgła, 
emancją, drzew, niby oddechy twór- 
czej natury, wydobywającej ze swego 

łona wszystkie siły życiodajne, by je 
"we wspaniałym rozkwicie okazać. 

Jedzie się i jedzie bez końca... 
oto las czysty, „czarny* bez podszy- 

cia, bez traw, ciemny nawet w sło- 
meczne dni, a w te chmurne, niby 

święty gaj, kędy przesuwzją się łap" 
ciasta świątki lub kozodój przechera 

na koźlich nożkach przemyka, albo 

skrzaty drepczą drobno tu i tam. 
Dalej rojsty, lśniące okami zdradli- 
wego bagna, przerosłe kępami, z 

trawy, nie zbiera zwalonych drzew, | 

która się wydeje ; 

od mchów i liści wodą, olszyna, zio- 

ła wysokie ! rozbujałe rosną tam tak 

gasto, że zupełnie tonie w nich 

człowiek. Tonie myśl, osobowość, 

roztapia się świadomość i tylko jesaś 
pierwoina wspólnota z otaczającą 

przyrodą wytwarza się w duszy i chęć 

poddania się wszystkimi jej objawom. 

Niech bierze, niech ogarnia puszcze... 

Podobno są ludzie, którzy tu przy- 

jechali z wycieczką 1 musieli zostać, 

postarali się zajęcie i przyrośli do tej 

puszczy wislkiej, cichej i zadumanej 

sennie. 

Jedziemy dalaj, dalej... jak w baj- 

ce, wydaje się że końca nie ma... 

Zoów się zmienia... do grabów, 

sękatych dębów rozrosłych pokracz- 

nie, lub strzelających szarym pniem 

w wyż, do lip cudnie smukłych, przy- 

bywać zaczynają łapiaste świerki, jak 
namioty rozsiadłe na szmaragdowym 

ruchu, i sosny, których szczytów oko 
sięga w zdumieniu. Zwartym szere- 

giem biegną zda się ku nam i bu- 
dują żebra i strop jskiegoś gmachu 
niebotycznego, katedry, ku czci przy” 

rody, świątyni spokoju, ciszy i har- 

moni. 

Jaki spokój, „ani zwierz się nie 

ozwie, ni ptak nie zaśpiewa. „Czy 

jest gdzieś gwar miasta? Gorączka 

interesów i namiętność...?   krętą jak wąż rzeczką leśną, o gęstej A jednak cisza ta i zaczarowane 

    

rozesłane zaproszenia na ceramonję 

| proklamowania nowego rządu, lecz 

{ Nie przyjęcie noty. 

rozpowszechnienia swego | cił notę francuskiemu konsulowi, w 

Do wszystkich konsulatów, oprócz | czenia do demonstracji w dzielnicy 

angielskiego i francuskiego, zostały | europejskiej. 

  

jących, ruszył na Ressę. Dzwony ko- 
ściołów św. Jana i Ostrej Bramy, 
biły odchodzącemu Wilnianinowi o- 
stetule pożegnanie... 

Na cmentarzu, po odprawieniu 
przepisanych modłów i śpiewów, nad 

| trumną, złożoną w Poseł rodzin- 
i : nych, przemawiali: p. Witold Abra- 
| me: przybył mowicz od palestry wileńskiej; w mo- 

wie pięknej, jasnej, scharakteryzowzł 
zasługi Ś p. Tedeusza Wróblewskie- 
go w sądownictwie, wspomniał o 
Jego gotowośc! do porady - każdemu 
z kolegów, o Jego chęci udzielania 
swej niepospolitej wiedzy, „broni- 

  

w Chinach. 

Chiński cywilny gubernator zwró 

której konsul domagał się niedopusz   
jest p. Szyszkoł prawnym Zarządu uśpienie, jest tylko pozorne, wszak 

'Puszcza Biełowieska, to olbreymi prof. Paczoski czuwa nad rezeiwa- 
warsztat pracy, zatrudniający parę tem. P. Żaniewski jest 3im dyrekto“ 

| tysięcy ludzi, rozsianych na przestrze” / rem za polskich czasów, 1 m był Szre- 
jai „Puszczy”, stanowiącej część j ders. 2-m Szeiniot. Cały ten mały 
| kompleksu lasów, znajdujących się , światek gnieździ się w okolicach pa* 
|w poleskiem, nowogródzkiem i błało- ; łacu, nieopisanie szpetnej mieszani- 
istockiem województwie, a obejmują- ny stylów szwajcarskich szaletów, z 
cych miljon morgów w tem lasu 365, niernieckim murem z czerwonej ce- 
tys. ha, 35 tys. ha i łąk gruntów or | gły, ozdobionych szarym kamieniem, 
nych, 1600 wody, błot I nieużytków | figlasami, balustradami z lanego że- 
70 tys, ha. laza, z mansardkami w stylu „daczy”, 

Puszcza Białowieska, obajmuje | słowem szkarady do jakiej oko ludz- 
130,000 ha, jest podzielona na 10ikie przywyknąć nie może. Rozrzuco- 
nadleśnictw. Zarząd tego obszaru | ne opoda! w ślicznym parku domy, 
składa się: z Dyrekcj i zatrudniającej jt. zw. świcki, dawniejszy carskiej świ- 
82 ludzi: składającej się z sześciu jty i parę innych, mieszczą urzędni: 
referatów: ogólny, handlowy, gospo- j ków Zerządu z rodziaami, których 
darski, osobowy techniczny t urzą- | agółem mieszka w Białowieży samej 
dzeń, orsz sześciu inspektorów 76. Wszystko oświ:tlone elektrycz- 
mieszkających w Brześciu, Pińsku nością, dostarczaną dowolnie przez 
itd. W xdministracji ieśnej jest 254 jeden z tartaków. 
urzędników (nzdleśniczy i leśniczy) Dyrektor z żoną zajmvje trzy po- 
oraz 880 gajowych i innych funkcjo- koje w głównym gmachu, mając do 
narjuszy niższego stopni». rozporządzenia apartamenty t. zw. 

Cały okręg zawiera 33 nadleśnictwa, | reprezentacyjne na pierwszym piętrze, 
o wiele za obszerne jak dotąd, gdyż ' pozbawione mebli i wszelkich ozdób. 
obejmujące do 30000 hekt pedziela- | Jedynie ładne wszędzie buazerje i 
ne są one na 147 leśnictw i 794. parę sufitów wykładanych drzewem 
obchody. Dyrektorem od roku jest lub malowanych świadczą, że tu 
energiczny i czynny p. Śt. Zaniew: | wszak była cesarska rezydencja. 
ski, puławiak i ukończony fachowiec j Obok, cały front pałacu, zajmuje 
Petersburskiego Instytutu leśnego, | spółka angielska Central Trust, któ- 
zastępcą jego jest p. Szemiot, radcą rej Ministerstwo sprzedało na lat 10  
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krzywdy wszędzie gdzie ją widzizł i 

we wszystkich okolicznościach, to też 
dłużnikami Jego są i Polacy, i Litwi: 
ni, i Białorusini, i Żydzi, i Rosjanie, 
Wszystkie słowem narodowości tu 
zamieszkujące, był chlubą pslestry 
polskiej i chwałą palestry wileńskiej”. 
P. Jan Piłsudski przemawizł w imie- 
niu Komitetu Biblioteki im. Wróblew- 
skich; podnosił 
anackoretyzm Zmarłego, 
wiał sobie wszelkich wygód, byle 
książkom, ukochanym przez niego, 
wszystkie fundusze poświęcić. 

P. dyr. Rygiel przemawiał w imie” 
niu Rządu polskiego, oraz jako przed” 
stawiciel Bibliotek państwowych 
Związku Bibliofilów; w mowie zwią* 

złej, a serdecznej, wyrażając głębokie 
uznanie dla zssług s. p. T. Wrėblew- 

skiego, dla Jego cfiarności, @@ nie- 
pospolitej wiedzy i erudycji, oraz dla 
Pieczołowitości nad dziełem swego 
życia, książnicą, którą oddał społe- 
czeństwu. 

Dr. Olsejko przemawiał następnie 
PO litewsku, z ogniem i zapałem 
przypominając zebranym rodakom ile 
marłemu zawdzięczają, po nim za” 

brał głos po białorusku ks. poseł 
Stankiewicz, w poetycznem przemó- 
wieniu wspominając, jak prostemu 
narodowi, który włapciach i siermię* 
dze wyszedł na szeroki, 
nisty gościniec nowego życia, pomoc- 
ną, przyjazną dłoń podał mecenas 
T. Wróblewski, „niech mu śpiewają 
nad grobem nasze ptaszki i szumią 
nasze sosny i niech spoczywa w po" 
koju w ziemi ukocharej, mąż spra 
wiedliwy*. 

Zakończył przemówienia p. sena- 

tor Bohdanowicz po rosyjsku, chcąc 
użyć, jak sam określił, mowy, której 
używał z przyjacielem i w której 
zmarły świetne swoje wygłaszał obro- 
ny. Przebiegł wspomnieniem Jego 
życie pełne, bogate, zzejęte obroną 
łaknących sprawiedliwości i zakoń- 
czył żegnając druha z głębokiem 
wzruszeniem. 

  

i 
AA | to dynestji Romanowów, bądź to zo: | dził się na obszarach przyznanych godzin 32 minut. 

ale kamie- p 

1 Najwyższego Trybanała kdministracyja. 

Echa powstania styczniowego. 

Ustawa z 17 grudnia 1920 r. na-; 

daje państwu prawo przejącia na 

własność w 22 powiatach kresawych, 

wymienionych w ustawie, posiadłości 

ziemskich które były dawniej własno- 

ł ścią bądź to skarbu rosyjskiego, bądź | 

stały nadane różnym dygnitarzom | 

i rosyjskim pod formą „majoratów ! 

| za specjalne z+sługi z zakresu „obru* 

sieńja”. Na tej podstawie został orze- | 

czeniem powiatowego Komitetu Na- ' 

| dawczego w Lidzie z 14 grudnia; 

1921 r. przejęty na własność Państwa 

majątek Wołdzciszki w pow. Lidz- * 

kim, obejmujący 550 dziesięcin zie- 

"mi, stanowiący własność niejako 

ip. Stsńskiego. 
Do majątku tego zgłosili pretensje 

bracia Ludwik, Włzdysław i Bronisław 

Honszelowie, do których dziada Lud 

wika Honszela majątek Wołdaciszki 

należał, został mu atoli za jego u* 

dział w powstaniu r. 1863 przez ów- 

czesnego wielkorządcę Litwy Muraw- 

jawa — skonfiskowzny | sprzedany 

wzgl. nadany niejakiemu Stańskiemu. | 

Ponieważ Henszelowie zgłosili się 

przed 1 kwietnia 1921, ustanowionym 

rzez powyższą ustawę jako termin 

prekluzyjny do objęcia opuszczonych 

przez właścicieli majątków donacyj- 

nych, przeto Starostwo w Lidzie od- 

dało im majątek Wołdaciszki w tym- 

czasowe posiadania. Tymczesem do 

majątku tago zgłosił pretensje ostat: 

ni jego właściciel Mikołaj Stański w 

imeniu własnem orsz ® imieniu 

swych siedmiu sióstr. 

Wyniklo na-tem tle nader zmu 

dne i długotrwałe dochodzenie sdmi 

nistracyjne w Komisji nadawczej i Ko- 

misji odwoławczej, w trakcie którego 

pp. Henszelowie złożyli 21 marca 

1924 deklarację, którą cofnęli swoje 

pretensje do rzeczonego majątku 0- 

; stwierdz'ć, 
i miał zemieszkanie w Bydgoszczy od runek. Należy również podkreślić 

lecz od r. 1904 mieszka z matką 
nieprzerwanie w Bydgoszczy. Pobyt 
swój temże przerywał tylko w celach 

kształcenia się na uniwersytetach w 

Wrocławiu, Fryburgu i Berlinie, 

względnis w celu odbycia służby 

wojskowej, którą w wojsku niemiec 

kim pełaił od r. 1914 do 1916. Pre- 

zydent m. Bydgoszczy odrzucił wnio- 

sek Skonieckiego, ponieważ nie uro: 

Polsce, a Województwo w Poznaniu 
zatwierdziło 
Bydgoszczy. 

Najwyższy Trybunał  Administra- 

cyjny, przed który Skoniecki zaskar- 

żył decyzję Województwa, uchylił tę 

decyzją z powodu wadliwego postę- 

powanie. W motywach Trybunsł pod: 

niósł, że było obowiązkiem władz 

czy Skoniecki _ istotnie 

orzeczenie prezydenta 

  

r. 1904, atoli pozwano władze zanie* 

dbały uczynić. 

—— ——— 

  

talii samochodowy. 
W niedzielę dnia 5 b. m. © g. 

10-ej rano przybyły do Wilna z War: 

szawy przez Pułtusk—Łomże, Augu- 
stów, Suwałki, 
pierwszym dniu raidu — dystans 

639 klm.,) uczestnicy wielkiego raidu 

samochodowego, organizowanego 

przez Automobil-Klub. 
Z ramienia klubu prowadzi raid 

p. Tadeusz Heyne oraz p. P. Józef 

Grabarski, inż. Włodzimierz Zaydow= 
ski i inż. Karol Kałczyński. 

Obowiązki gospodarza pełnił p. 

Włodzimierz Boski. i 

W raidzie biorą udział 3 maszy" 
ny komandorskie: Laurent-Clement 

oraz 18 maszyn współ-zawodniczą 

Grodno t Lidę (po „ 

Na uwagę zasluguja feki, iż 
wszystkie samochody kategoiji i (naj- 
lżejsze) nietylko nieprzykrocyły mak- 
symalnego czasu (średnia szybkość 
35 klm. na godzinę), lecz przybywa 
ły do Wilna przed wozami wyższych 
kategorji, lub też równocześnie. Sa- 
mochód Е. N. (belgijski) kategorii | 
ze znakomitym kierowcą p. Bitscha- 
nem przebył cały szlak w ciągu 14 

MIGAWKI. 

Dąsy „Dzien. Wil.”. 
— Jak to w życiu brzydko, gdy ktoś 

dia zasłonięcia swych wad czy ułomności, 

zmyśli kłamstwo I na niem wysnuje nitką 

głupiego rozumowania jakieś przysłowie! 

Często się to zdarza, zwlAszez8, gdy 

się komuś zrobi uwagę prawdziwą, a przez 

to bolesną. 

„Dzłenniczek Wileński* nie odbiegł od 

tej zasady | stale wyszukuje wad u Innych, 

nie widząc swoich. 

W ostatnim numerze niedzielnym opo- 

wiada więc swoim dewotkom bajeczki o 

Stan szos i dróg polnych dobry. 
Trakt Lida—Wilno 100 kim. który 
budził największe obswy, z racji 
deszczów, z miękości terenu okazał 

się zadawalniający. pociągnięciu naszego pisma do odpowie- 
е Organizacja raidu „bardzo sprę* ; dzialności za pewną wzmiankę wylęgłą w 
Żysta, Wiadze policyjne na całej ; bujnej I zdenerwowanej wyobraźni „Dzien- 
a sra? znakomicie ! niczka“. : 
porządek, wskazując na wszystkich Cóż tam, że wileńskie „bogoojczyźnia- 

skrzyżowanizch dróg właściwy kie- ne” pisemko przeskrobało w Podaaic wia- 
domości o szkole powszechnej przy ulicy 

Mostowej | zostało zato pociągnięte do od- 

ia , powiedzialności, nie wypada przeciež zro- 
Pi IWG ; bić płaczliwej miny, więc trzeba komu In- 

dróg umożliwiły samochodom prze- i aku coś acedówić zarzucić, przy” 
bycie przepisanego szlaku. į kryč to pięknie brzmiącem przyslowlem, 

Po kilkunasto godzinnym odpo- uśmiechnąć się |... dalej się bawićl 
czynku w Wilnie, uczestnicy rozpo* | Zupełnie jak u małych dzieci! 
częli wczoraj o g. 7 rano drugi etap „Dz. Wil.” zapomina jednak, że u star- 
Wilna-Słonim (2). szych takie dąsy nazywają się bezczelnością! 

starania Dyrekcji Robót Publicznych 
„województwa « Wileńskiego i Nowo- 
gródzkiego, które przez 

  

    

KRONIKA. 
  

Dziš—Cyryla I Metodego. brały rozmiarów  katastrofaln ych. 

Wtorek |  Jutrc—Elzbiety Kr. Wd. | Zważywszy, że w dnie świąteczne 
7 Wschód słońca— g. 3 m. 22 | niezliczone tłumy pielgrzymów kal: 

Lipca Zachód „ —g. 7'm.58 jwaryjskich zapełniają szosę, więc 
|dzikiej jsździe nie powinno być tu 

ł MIEJSKA. | miejsca, tem bardziej, że pasażerowie 
| „taksometrów” wraz z szoferami by- 

— Kto będzie biskupem. Metro- | wają przeważnie w te dnie w stanie 
polita kościoła prawosławnego W; podchmielonym i w wesołych hu- 
Polsce Djonizy zaproponował bisku- | morach. 
powi FAntonjuszowi — rektorowi prae | Jako skutek „popisów” szofera 

cych z sobą, w tem 2—F, N., 2—Cl* wosławnego semisarjum duchownego | i Л ź 
trośn, 3—Steyer, 2—Austro-Daimler, w Wilnie objącie zarządu prawosław: | zb. „A Sa 

2—Reschet-Schneider, 1—Tatra, 1— nej djecezji wileńskiej, jednak, że w | we wsi Bołtupie, gdzie taksometr 

raz uznali bez zastrzeżeń przejęcie 

  

Qdśpiewano Anioł Pański po pol* 

sku, potem po litewsku, poczem du- 
chowieństwo prawosławne, wraz z 
chórem, odprawiło modły żałobne. 

Zaisto, jak to zaznaczył jeden z 
mówców, nie zdarzyło się jeszcze, by 

U jednej trumny zeszły się wszystkie 
Wyznania i wszystkie narodowości, 

jednem uczuciem ożywione, by gło- 
sy, niezgodne często, połączyły się 
tutaj w jednej pieśni żalu, a rozdzie- 

ne gim losem ręce, zeszły się, 
sek sypiąc na znikające pod 

ziemią zwłoki, DE žalowa- ; 

nego, przez wszystkie wyznania i na- 
rodowości człowieka. ‘ 

Kało grobu pokrytego wieńcami , 

róż, kwieciem i jedliną, pozostali naj- | 
bliżsi, w nieutulonym żalu spogląda: | 
jąc, jak cichy, słoneczny dzień letni, 
rostącza swą krasę nad mogiłą zasłu- 
żonego Obywatela i sprawiedliwego 
człowieka... Ч 

Spij spokojnie drogi nasz Przyja- 

cielu, spoczywaj w ziemi rodzinnej z 
tym spokojem i pogodą, jakie się 
malowały na Twej martwej twarzy, | 
bowiem dopełniłeś obowiązku chrze- 

ścijanina: wielkiem Twem sercem 
ukochałeś Człowieka w każdym bliź: | 
nim... 

W naszej pamięci zostaniesz zaw- | 

sze żywym. Hel. Rom. 

  

Ostrzegam 

W. Mołodeckiego z 
sierpnia 1925 roku, 

Piwnej Ne 15. 

poręby z puszcz trzech nadleśnictw 

(słonimskiego, wileńskiego i tutejsze: 

go); Zarząd "wydać im musi rocznie 

700.000 metrów sześciennych massy , 

drzewnej rozmaitego gatunku. 

Przy angielskiej spółce, prócz Sy” 

nów i cór Albionu, 

poruszających się w stylu kolonistów 

lub urzędników w Indjach, znajdują 

zajęcie ludzie tak różnych typów i 

narodowości, źe wyrażenia: wieża Ba- 

* bel, kino, powieść powojenna nasu- 

wają się same gdy się widzi pod 

drzewami parku biegające dzieci: 

małe angliki białoróżowe, czarny, 

smagły 10 letni książe Tumanów, 

strzelający wróble w lot, to znów 

latorośle ks. Lieven, w biurach pra” | g 

cują synowie b. ministra Sazonowa 

mieszkający tu z rodziną, hr. Markie- 

wicz pasierb i wychowaniec słynnej 

Irlandki sinn-fenistki, hr. Stadnicki, 
ongis magnat wołyńsko-podolski, p. 
Staszewicz podróżnik i wojak rodem 

z Białej Rusi i inne rozbitki wielkiej | wszyscy: 
wojny, uczeń petersburskiej akademii 

malarskiej maluje tu dachy, słuchacz 
konserwatorjum, prócz Szopena, gry: 

wa taneczne melodje, a nie najmniej 

ciekawą postacią jest generał Bała: 

chowicz osiadły na mieliznie biało” 

wiezkiej ze swojemi zabijakami. Ku 

wielkiemu zaambarasowaniu Rzeczy- 

dospolitej, wszedł w jej granice 

pnem 2 weksii po 300 złotych keżdy, wysta: 

wionych przez p. Sielużyckiego na zlecenia 

ukrsdzionych w nocy 
z 2 na 3 lipca w moim mieszkaniu przy ul. 

Inż. St. Miecznikowski. 

osiadłych tu i, surowego, 

majątku Wołdaciszki na rzecz Państwa 

dla celów osadnictwa wojskowego. 

Pozostał na placu tylko p. Stański z 

siostrami, który zaskarżył do Najw. 

Tryb. Adm. decyzję Nowogrodzkiej 

Komisji Odwoławczej, potwierdzającą 

pierwajne postanowienie, lidzkiego 

Kamitetu nadawczego zr. 1921. Najw. 

Tryb. Adm. rozpatrywał skargę Stań: 

skich, którą jako nieuzednioną odda: ' 

lit. W ten sposėb-olbrzymi ten ma 

jątek został ostatecznie ocalony dla 

naszych osadników wojskowych. 

Nabycie obywatelstwa 
na zasadzie Traktatu 

skiego. 

Na zasadzie art. 91 Traktatu Wer- 

salskiego nabyli obywatele niemiec- 

cy, mający stałe zamieszkanie na 

obszarach uznanych ostatecznie za 

część Polski, na mocy samego pra" 

wa, obywatelstwo polskie, o ile sta: 

łe zamieszkanie rozpoczęło się przed 

1-go stycznia 1908 r. Na tej zasadzie 

wystąpił p. Kurt Skoniecki, mieszka- 

н 

| niec Bydgoszczy, z podaniem do pre- 
zydenta m. Bydgoszczy, w którym 

postawił wniosek o stwierdzenie, że 

jest obywatelem polskim. Urodził się 

wprawdzie w r. 1892 w Gdańsku, 

gdzie ojciec jego umarł w r. 1%0, 

|PRZEKESIYZO WODETE STI II
S 

wszystkie banki i 0s0- 
by prywatne przed ku- 

terminem płatności 12 

3—1 

1920 r. za nic nie nie chcąc się roz- 
brotć, w parę tysięcy ludzi szukając 
azylu. Teraz, żal się Boże, jest do- 
zorcą robót i jego „synki” г2па za- 
miast bolszewików i żydów komuni- 

stów, niewinne sosny, pęd okiem 
ale troskliwego o towarzy” 

szy broni baf'ka Balachowiczs, nie 

żałującego ojcowskiej ręki przy ja- 
kimbądź  przestąpieniu dyscypliny 
wojskowej. Częściowo wysyła się ten 
element, bądź co bądź niespokojny, 
do Francji. 

Sam Balachowicz, ziemianin z 

okolic Widz i Meyszt, (syn chrzestny 
p. M. Meysztowiczowej) jest ciska: 
wym typem, innym zupełnie niż je 

o sława i rola jaką odegrał. Nikt by 
nie zgadł w tym ładnym, gładko ogo* 
lonym, średniego wzrostu, o ciemnej 

czuprynie młodym człowieku, słyn- 
nego partyzanta, okrutnika wedle 
jednych, bohatera wedle drugich, 

Iwiej odwagi człowieka, przyznawali 

Oczy jeno silnem, bystrem bijące 

spojrzeniem i ruchy szybkie, spręży- 

ste, znamionują że się w tej postaci 

światowca, spokojnego w mowie, o 

łagodnym uśmiechu, kryje  przycza- 

jona wielka siła. „Ja cóż”? mówi, 

„okoliczności sprawiły, że przerosłem 

  

Ralf-Stetysch, 1—Lancia. 

Wyróżniły się szczególnie maszy” 
ny małe. 

Punkty karne otrzymały tylko 
NeNż 9 i 10 (polska mzrka Ralf-Ste- 
tysch) ketegorja ill pierwszy 80 dru- 

gi 120 punktów zejmujące dwa osta- 

"tnie miejsca, oraz 17 (również 

polska maszyna Centr. warsz. sam.). 

Jedyny wypadek zdarzył się pod 

Grodnem z Ne 6 (Lincia), zresztą nie 

z winy kierowcy. 

| Pierwszy przybył do Wilna Ne 13 

' — Steger z kat lil. (kier. p. Strzed 

łnieki), pokrywając dystans 639 klm., 
w 13 g. 9 m, co w średaiem wynie- 

sie 49 klm. na godz., drogim — Ne 
15, z kat. IV. Rechet Schneider (kler. 

p. Empscher) w 13 g. 28 m, średnia 

szybkość 47 klm. na godz. Trzeci 

przyszedł Ne 12 — Steyer z kat. 

IM (kier. p, Pfeiffer w 13 godz. 41 

min. 
W drugiej 

miał pr. Austro Dsimler 

Bettagna w 14 g. 19 min. 

Pp 1-25: TRY ROZ TES TAPOM WE SZTAO WNE 

Teatr Letni 

Występy Wiktorji Kaweckiej 

Dziś poraz ostatni 

Potęga miłości. 
operetka Wilińskiego. 

Jutro premjera 

Piękna Helena. 
operetka Offenbacha. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 
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kategorji najlepszy czas 
(kier. p. 

  
  

robiłem z intuicji, ludzie do mnie 

szli, słuchal!... i tak się zrobiła moja 

armja; treny, armaty, kasa — wszyst- 

ko miałem i musiałem oddać Polsce, 

zna przepadła a przecie *zięłam Bo- 

brujsk, szedłem na Witebsk, byłbym 

szedł gdzie by kazeli, do Baltyku, 
czy do Dniepru... a tersz... ciasno”... 

Parę lat temu zabili mu tu brata, 
w nocy, przy szosie, stoi tam Krzyż 
na drodze do Hajnówki. Trudno być 
musi zmieścić się takiemu czlowie- 
kowi w warunkach cywiloychl 

W innych parosyjskich budyn- 
kach, które niemcy zostawili w o 
kropnej ruinie, dziś gruntowny re- 
mont by módz pomieścić urzędni 
ków. Rok temu były to rudery, w 
kuchni kilkanaście nieszczęśliwych 
gospodyń, pitrasiło w srogiem  utra- 
pieniu obiady, na strychu jednego z 
domów, przy oczyszczaniu, znalezio- 
"no rozkładającego się do reszty, tru- 
pa bolszewika, który tu zalazł i 

  
tego... Ale... myśleli „że szczur gdzieś 
zdechł”. Obecny dyrektor, p. Za- 

niewski, za pierwszy warunek swego 

urzędowania postawił: mieszkania 

dla funkcjonarjuszy, Człowiek praco- 

wity, energiczny, wymegający roboty   sam siebie... czy ja to miałem wie- 

dzę fachową?.. Ot, tak, z natchnienia 
nie byle jakiej i sam taką tylko ro- 

zumiejący, Dyr. Zanięwski uważał, 

Cadillac, 1— Centr. warsz. sam. 2— | odpowiedzi na tę propozycję, biskup | Ne 14145, (boczny 7) nie przytrzy- 

bo nie dali się już bič.. i Miūszczy į 
| kuchn'ą, składziki na drzewo, piwni- 

Antonjusz prosił metropolitę o po 
zostawienie go na dotychczasowem 
stanowisku. 

Wobec powyższego, kto pozosta- 
nie nadzl biskupem djecezji wileń- 
skiej nie jest wiadomem. (x) 

— Wymiana publikacji między 
biurami  statystycznemi. Biuro 
Statystyczne przy magistracie m. 

Krakowa, zwróciło się do takiegoż 
biura statystycznego w Wilnie z pro 

pozycją wzajemnej.: wymiany publi- 

kacyj względnie wydanych prac sta- 
tystycznych oraz z prośbą o nadesła- 

nie do Krakowa bibljoteki wydanych 
już z tego rodzaju prac. (I) 

— Badanie samochodów. Dzi- 
siaj od godz. 9 reno odbędzie się 
badauis przez władze samochodów, 
sprowadzonych do Wilna przez oso 
by prywatne. (x) 

— Egzamin dla szoferów. Dzi- 
siaj o godz. 5-ej po poł. odbędzie 
się egzamin, dla osów ubiegających 
się o prawo jazdy samochodami. (x) 

— Nowe auto—dorożki. P. Cwi- 
lin złożył podanie do władz o udzie- 
lanie mu koncesji na uruchomienie 
auto-dorožek. (x) 

‘ — Harce samochodowe, Nie- 
jednokrotnie już na łamach prasy 
miejscowej poruszoną była sprawa 
harców samochodowych (przeważnie 

|za miastem), a ostatnio przybrała 

| charakter wprost zastraszający. Szcze: 

| gólnie zagrożeni wypadkami nisroz- 

(„ważnej jezdy samochodowej są miesz- 

kańcy zamieszkujące szosę kalwaryj 

ską. Według ich opowiadań nie- 

doszłych wypadków zanotować można 

mnóstwo, które dzięki niewytłuma 

czonym okolicznościom, nie przy 

  
że pracować można tylko mając mi- 

nimalne wygody dla cywilizowanego 

człowieka nieodzowne. Sam mieści 

| się w 2-ch pokojach, urzędaicy do- 

stali mieszkania po 2 pokoje z 

ce, obórki na krowy, ogrody. Biała 

to, czyste, eleganckie, aż miło pa- 

trzeć, urządzone zależnie od gustu 

mieszkańców elegancko lub prak- 

tycznie, a srogie, drukowane przepi- 

sy wiszą 0a korytarzach. . 

„Ledwie ja to zawiesiłiem z pod- 

pisem i stemplem, na drugi dzień po 

jmując się przepisów jazdy najechał 
na jadącego rowerem Stanisława 
Marcinowskiego, któremu prócz zdruz- 
gotania roweru, został złamany lewy 
obojczyk i potłuczona ręka. 

Jeżeli przyzwyczailiśmy się na 
prawiać złe po osiągnięciu punktu 
kulminacyjnego, to ostatni wypadek 

| powinien być wystarczającym (I) 
— Woda w Wilji. Z powodu 

silnych "deszczów, jakie spadły w 
ostatnich dniach, woda w Wilji znacz* 
nie się podniosła. Wezoraj jednak 
można było zauważyć już pewien 
spadek, przyczyną którego zapewne 
ostatnie 3 dni upałów. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Czwarty Zjazd Legjonistów 
Polskich. Pełny Zarząd Główny u- 
chwalił tegoroczny Czwarty Zjazd 
Legjonistów Polskich zwołać w War- 
szawie na 8 i 9 sierpnia. 

Przygotowaniem zjazdu pod wzgię- 
dem technicznym zajmuje się Komi- 
tet Zjazdowy. 

Projektowany jest 
porządek dzienny Zjazdu: 

8 sierpnia sobota o godz. 6. 30. 
wieczór zebranie delegatów w celu 
wysłuchania szczegółowych sprawo- 
zdań i wyboru trzech komisyj: 1) 

, Komisji Weryfikacyji Mandatów, 2) 
Komisji Waiosków i 3) Komisji Matki. 
Prace Komisyj. 

9 sierpnia o godzinie 10 ej rano. 
zbiórka w Ojrodzię Saskim (koło 
fontanny) celem złożenia na grobie 
Nieznanego Żołnierza, wieńca. O go* 
dzinie llej rano początek obrad 

następujący 

  pełnego Zjazdu. 

  

     
  

„syno nie dawno przerobiony. Tam 
króluje aniół opiakuńczy tej ważnej 
dziedziny życia p. Abramowiczowa, 

„karmiąc swych klijentów tak sma- 
kowicie, że się staje groźną rywalką 
dla młodych gospodyń w pawilonach. 
Dzielnie jej pomaga opiekun kasyna 
i gmachów p. Taborowski, dusza ze- 
brań towarzyskich i inicjstor kultural- 
nych zamiarów na przyszłość. 

į Trzy sale biale, ozdobione gustow- 
| nemi abażurami (roboty pani Dyrek- 
, torowej), obrazkami miejscowej pro» 
dukcji; w dwóch się jada przy stoli- 

zmarł. Mieszkańcy czuli że... coś nie; 

konferencji o tem że bez pardonu kach ukwieconych i świeżych w trze- 
wylecą ci, co nie będą się trzymali ciej jest czytelnia z wygodnem fote- 
warunków, po rozmowie o czystości , likami. Obok sala, w której się co 
i higjenie, idę wczesnym rankiem, | sobota zawzięcie tańczy, projektują 
aż tu widzę jakaś baba chlust przez się koncerty, odczyty, teatry i amator* 
okno..l A, porozmawiałem że ja z skie, słowem życie społeczne w ca- 
nią i z właścicielem mieszkania... ale łej pełni. 
to była ostatnia próba — od tego) Jeszcze jeden # 
czesu, jak widzicie, „holenderska czy- | równie mas pa. leg e, 
stość" opowieda żywo p. Dyrektor. | kaplica katolicka znajduje się w pa* 

| jaka wygodz! Opodał kino przez / |zcu, przerobiona z wykładanej drze- 
L. O. P. ufundowane, i w tym Sa: | wem, dawnej jadalni carskiej. Ostate 
mym gmachu, sala z łóżkami, Sia: | nja sobótka w Kasyno, była właśnie 
nem, ławkami, miednicami, dle wycie- | ną kupno fisharmonii do kaplicy, w 
czek. Projektuje się scenę do teatral: ; której co niedzielaodprawia proboszcz 
nych przedstawień przerobić na zimę. ; ; Hejnówki nabeżeństwo. 

Dalej wciąż w otoczeniu cudnych : у 
krzewów osypanych białem kwieciem | Wędrownik, 
jaśminu i innych ozdobnych, domek | 4 i 
myśliwski nad wodą, na milutkie Ka: ; "GRA V au 
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— Komisja Informacyjna IV 
Zjazdu Leg. Pol. podaje do wiado- 
mości, że mieści się w lokalu Ko- 
mendy Obwodu Warszawa Powiat 
Związku Strzeleckiego leje Jerozo 
limskie Nr. 27 m. 3 i urzęduje со- 
dziennie oprócz niedziel i świąt od 
godz. 6 — 8-ej wieczorem. dziela 
wszelkich informacji odnośnie Czwar- 
tego Zjadu Legjonistów Polskich me- 
jącego się odbyć w Warszawie w 
dniach 8 i 9 sierpnia rb. 

WÓJSKOWA. 

— Dziesięciolecie 6 pp. Leg. 
W dniu 12 bm. przypada 10ta ro 
cznica powstania 6 pułku piechoty 
Legjonów. 

Dzień ten 6 pułk obchodzi uro: 
czystym świętem które zacznie się 
od wieczornego capstrzyka w dn. 11 
na ulicach Wilna a skończy się w 
dniu 13 bm. wieczorem. 

na Zwierzyńcu z zastosowaniem dla 
potrzeb szkolnych. 

4) Sprawa doasygnowenia kredy- 
tu na kupno drugiego podwozia sa 
mochodowego dla straży ogniowej 
i zmontow»nia na niem zbiornika na 
wodę. 

5) Sprawa doasygnowania kredy- 
tu na kupno zapzsu dębu na po- 
trzeby warsztatów miejskich. 

6) Sprawa umieszczenia pienię- 
dzy w bankach. 

7) Sprawa rozrachunku z p. Abol- 
nikiem. 

8) Podanie Związku Pracowników 
Miejskich o wyssygnowanie 800 zł. 
na częściowy zwrot wydatków na 
dochodzenie strat z powodu okupacji 
niemieckiej, (1) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Dla tych, którzy wybierają 
studja matematyczne. Biuro lnfor-;   W dn. 12 o godz. 10-ej rano od- 

będzie się uroczyste poświęcenie 
boiska sportowego 6 pp. Leg., oraz | 
tamże lekkoatletyczne zawody. 

O godz. 11-ej tego dnia śniada 
nie w kasynie oficerskiem 6 pp. 
Leg. 

©О godz: 15ej zawody lakkoatle- 
tyczne na boisku sportowem i mecz 
piłki nożnej (rozdanie nagród). 

W dn .13:go bm. o godz. 10ej 
msza polowa na placu Katedralnym, 
następnie defilada pułku. 

O godz. 17:ej, akademja w Te- 
atrze Polskim. 

©О godz. 22-ej, raut 
kasyna garnizowego. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Frekwencja zgłaszajacych 
się po bezpłatne obiady dia bez- 
robotnych, wydawane przez Magi- 
strat miasta Wilna wzrasta z każdym 
dniem. 

W dniu wczorajszym zapotrzebo- 
wanie na te obiady przekroczyło 200 

porcyj. (x) 
— Wyjazd do Francji. W nie- 

dzielę dnia 5 b. m. wyjechały z Wil- 
na na stację zborną do Wejherowa, 
aby z tamtad jechać na roboty rolne 
do Francji 44 osoby (w tem 10 ko- 
biet). 11 osób z ogólnej liczby zre- 
krutowanych w dniu 3 b. m. na 
dworzec się nie stawiło, z powodu 
braku pieniędzy na kupno pół biletu 
kolejowego do Wejherowa. (x) 

— Spisywanie na wyjazd. Z 
powodu tego, iż przedstawiciel Misji 
Francuskiej, podczas rekrutacji ro- 
botników do Francji w dniu 3 b. m. 
powiedział iż potrzebna jest we Fran- 
cji jeszcze większa ilość robotników 
rolnych, Państwowy (rząd Pošre- 
dnictwa Prący przystąpił do spisywa- 
nia chętnych na wyjazd, poczem po- 
czyni starania o zrekrutowanie ich. 

— Wspólne posiedzenie Ko- 
misyj Finansowej i Technicznej. 
Dzisiaj o godz. 8 wieczór odbędzie 
się wspólne posiedzenie komisyj: Fi- 
nansowej i Technicznej, 

Na porządku dziennym: 
1) Sprawa utworzenia Komitetu 

rozbudowy miasta. 
Po rozpatrzeniu powyższej sprawy 

na łącznem posiedzeniu, nastąpi po” 
siedzenie Komisji Finansowej z na- 

w salonach i 

i 

i 

stępującym porządkiem dziennym: 
1) Sprawa ustalenia podatku od 

nieruchomości. 
2) Sprawa nabycia domu dla 

szkoły powszechnej w Górach. 
3) Sprawa doasygnowania kredy- 
na wykończenie domu nabytego   tu 

   
  

Ja Abram Rudnik wspólnik Jana 
Masulanca w sklepie spożywczym przy 
ul. 

umówionc) zostałem przez niego 
obrażony słównie, a również ch 
żelazną leskę zamierzał rzucić się na mnie. 

ludzie wchodzący do sklepu Na szczęście 
uprzedzili ten zamach. 

Jestem przekonany że wszystkie długi 
zostały przezeń Ściągnieta i podaję 
do wiadomości wszystkich kupców, mających 
otrzymeć pieniądze od p. Masulańca. 

Abram Rudnik. 

  

Legjonowej 42, pod firmą „Kometa”, 
wchodząc dn. 2-go lipca do sklepu w celu 
rozrzchowania się (co było u nas wcześniej 

‹ 

macyje przy Związku Kół Matema- 
tycznych, Fizycznych i Astronomicz- 
nych Polskiej Młodzieży Pksdemic- 
kiej podaje do wisdomości osób za 
interesowanych, w szczególności te- 

| wizmu.   gorocznych maturz. i maturzystek, iż u- 
dziela wszelkichinformacji,dotyczących | 
studjów matematyczno:fizycznych (po- 
rządek, wykłady, egzamina itp.) na 
uniwersytetach polskich. Zapytania 
należy kierowsć pod adresem Biura; 
Kraków, Instytut Matematyczny, ul. 
Św. Anny 12, zsłączsjąc znaczek po- 
cztowy na odpowiedź. 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Nadzwyczajne posiedzenie 
Tymcz. Białor. Rady. Niedawno 
odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Tymczasowej Biełor. Rady w Wilnie 
z udziałem przedstawicieli oddziałów 
prowincjonalnych Rady (t. z. Sskre- 
tarjatów). Na posiedzeniu przyjęto 
szereg uchwał, w związku z regli- 
zacją których prezes Rady p. Pawlu- 
kiewicz udaje się wkrótce do War: 
szawy. 

— Zmiany w Radzie. Białor. 
Rada Tymcz. udzieliła urlopu wice- 
prezesowi Rady p. F. Olechnowiczo- | 
w, celem umożliwienia mu pracy. 
nad zorganizowaniem biełor. teatru 
objazdowego, z którym zamierza on 
objechać Wileńszczyznę i Nowo:: 
gródczyznę. 

Podczas urlopu p. Olechnowicza 
będzie zastępował członek Rady, dy: 
rektor gimnazjum białor. w Klecku 
p. A. Jakimowicz. 

Zorganizowano również przy Ra- 
dzie chór białoruski pod kierownict- 
wem p. Pieszki, który niezadługo 
wystąpi z koncertem. 

— „Sielanskaja Wola“. W Ba- 
ranówiczach wyszedł Je 2 nieperjo- 
dycznego pisma białor. „Sielanskaja 
Wola”. Kierunek pisma ugodowy. 

— Zwolnienie ks. W. Godlew: 
skiego. W dniu 30 czerwca r. b. na 
rozkaz sędziego śledczego. VI okr. 
m. Wilna, zwolniono z więzienia na 
Łukiszkach zasłużonego działacza 
biał. na polu religijnem ks. Godlew- 
skiego, któremu zmniejszono kaucję 
za prowizoryczną wolność z 5 tysię 
cy złotych na 1 tysiąc. 

— Wizyta zagraniczna w Tym 
czasowej Radzie Biał. W sobotę 
4 b. m. przybył do Wilna Dr. Wil 
liam Martin, redaktor „Journal de 
Geneve“, bawiący w Polsce jako de 
legst na kongres przyjaciół Ligi Na- 
rodów w Warszawie. W tymże dniu 
wieczorem odjechał on do Warszawy. 

  

  

  

   

    
    

dotkliwie 
wyciwszy 

niniejsze 

     
PRACĘ, 
CZAS 

skierowuje 

KTO CENI 

i PIENIĄDZ, 
Ten wszelkie ogłoszenie do pism 

miejscowych i zamiejscowych 

do Biura Reklamowego 
ST. GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, Garbarska 1. T. I. 82. 
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KTO CHCE 
winien zaprenumerować 

najtańszy tygodnik ilustrowany literacki i społeczny 

„Biesiada Literacka” 
o bardzo zajmującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. 

Jezierskiego, przy współpracownict»ie wybitnych sił I terackich, 

gdyż otrzyma jako premjum 

tomy zajmujących powieści najce!niejszych 
autorów polskich 1 obcych, 

160 do 240 stron druku 

UWEGA! Specjalna sprzedaż | 
do okien autobu 
sów oraz 

Ceny fabryczne. 

róg Rudnickiej i Wszystkich Swiętych 22. 

Towarzyszył mu z ramienia Mi- 
nisterstwa Spraw Zagran. p. B. Wy- 
szyński. Między innemi o godz. 4 pp. 
złożył on też wizytę i prezesowi Tym 
cesow. Białor. Rzdy p. Pawlukiewicz, 

Przyjmowali go zgromadzeni się : 
w lokalu Rady: prezas Pawlukiewicz, 
wice-prezes Rady Jakimowicz, (jako 
przedstawiciel „Przświety”, sekretarz, 
redaktor „Hram. Holasu" i paru 
przedstawicieli oddziałów prowincjo- 
nalnych Rady. Po przemówieniu pa- 
witalnem wygłoszonem przez p. Pa . 
wlukiewicza w języku francuskim ; 
odbyła się wymiana zdań przy po-; 
średnictwie delegata M-stwa. Gość | 
żywo się interesował kwestją białor, ; 
i zadał szereg pytań w tej materji. | 
na które wyczerpujących wyjaśnień | 
udzielił prezez Rady p. Pawlukiewicz. 

Zwłaszcza ożywioną dyskusję wy* 
wołała kwestja zwalczania bolsze- 

i 

    

Po 40ści minut trwającej poga- 

wędce d-r W. Martin opuścił lokal 

Rady. 

— O wydanie posłów Roguli 

i Hołowacza. Do p. marszałka Sej- 
mu wpłynęło od prokuratorji pismo 
z żądaniem wydania sądom posłów 
Rohuli (b. prezesa Białor. Klubu Sej- 
mow.) i Hołowacza, oskarżanych z 
art. 102 K. K. 

— Białor. Kursy Nauczycielskie 
w Wilnie. Otwarte w dniu 10-go 
czerwca r. b. Białor. Kursy Naucz. 
w Wilnie, liczące około 40 osób, a 
mające swą siedzibę w pałacu hr. 
Tyszkiewicza (Frsenalska), mają prze- 
bieg zajęć zadawalniający. Wobec 
kłamliwych notatek jakia się ukazały 
w biał, pismie opozycyjnem „lskra” 
(Ne 6) orsz w jednym polskim piś- 
mie wileńskim co do składu per: 
sonelnego kursów (pierwsze z nich 
twierdziło, że słuchacze są Połekami, 
drugie — że są to Moskalel) — za:, 
znaczyć należy że słuchacze kursów 
są faktycznymi Bisłorusinami, rekru- 
tującyni się przeważnie, ze sfer b. į 
nauczycielstwa ludowego Wileńszczyz- | 
ny i Nowogródczyzny obecnie po-| 
zbawionego pracy. 

Co prawda niektórzy z rich przed 
wojną nie mając innego wyjścia 
zmuszeni byli do pracy w szkołach 
rosyjskich, nie  władając zupełcie, 
biegle mową bisłoruską, nie starow) 
to jednak poważnej przeszkody, bo- 
wiem jednem z głównych zadań 
kursów jest właśnie dokładne prze- 
studjowanie języka białoruskiego | 
(gramatyka i literatura). Wymienieni 
słuchacze zostali zarejestrowani przez 
białor. towarzystwo oświatowe w| 

Wilnie p. n. „Praświeta", stanowiące 
jedną -z sekcyj Białar. Tymczasowej 
Rady p. Pawlukiewicze, które od 

dłuższego już czasu przeprowadzało 
rejestrację pozostających bez pracy; 
nauczycieli białoruskich. 

— Likwidacja „Iskry”. Wobec 
aresztowania redaktora biał. pisma 
opozycyjnego p. t. „Iskra*, za dzia- 
łalność komunistyczną pismo to 
autometycznie przestało istnieć. 

Wszystkiego zdążono wydźć 7 nu- 
merów. Nowego pisma wzamian 
zlikwidowanego tymczassm się nie 
ma i wydano tylko biuletyn poselski 
z przemówieniem posła Reguli I in 

terpelacjami, 

Z KOLEI. 

Prawo do otrzymywanią 
Ministerstwo Koleji wyja- 

jź pracownicy zawieszeni w 
opału. 
śniło,   

czynnościach, z powodu wykroczenia Ь 
służbowego nie mają prawa do otrzy- 
mywania opału na spłaty. 

z POCZTY 

— Ku uwadze Pana Prezesa 
Dyrekcji Poczt iTelegrafów. One 
gcaj zdarzyłsię następujący wypadek: 
współpracownik jednego z pism wer- 
szawskich zgłosił się © godz. 7-ej 
wieczorem do Urzędu Telegraficznego 
w celu nadania expressem pilrej pre- 
sowej korespondencji. Urząd od- 
mówił przyjęcia listu, motywując od 
mowę... brakiem znaczków poczto- 
wych, skierowując jednocześnie za 
interesowanego do Urzędu telegra 
ficznego na Dworcu Kolejowym. Na 
dworcupo'nformowanokorespondenta, 
že Urząd nie jest obowiązany przyj- 
mowač korespondencji w dniu swia- |. 
tecznym; odesłano stąd petenta do 
księgarni „Ruch” na dworcu, gdzie 
rzekomo można nabyć znaczki po- 
cztowe. W „Ruchu” oświadczono, że 
znaczków się nie sprzedaje. 

Ostatecznie zdarzył się fakt, że w 
dn. 5 lipca R. P. 1925 w europej-; 
skiem mieście Wilnie korespondent | 
stołecznego pisma nie znalazł urzę- ; 
dowej drogi do przesłania pilnej | 
korespondencji. 

  
A co by się stało, gdyby list za- | _ 

wierał extra-pilną korespondencję 
urzędową? i 

Zrozumiałam się teraz staje stałe 
spóźnianie się „expressów” urzędo 
wych, które pomimo przyjęcia w Ц- 
rzędzie, wyczekują do następnego 
dnia na „brakujące” znaczki, A mc- 
że prawdziwą jest pogłoską, że ko 
respondencja ex>ressowa traktowana 
jest jako taka dopiero od Warszawy. 
Ładne rzeczy! 

Może Szanowny Prezes coś po- 
radzi, zastosować tryb funkcjonowa 
nia podległych urzędów do wymo- 
gów i potrzeb współczesnego życia 
społecznego. (x) 

RÓŻNE. 

Przywóz zwierząt domo» 
wych do Wileńszczyzny. W roku 
ubiegłym sprowadzono do Wiień- 
szczyzny z Łotwy 6 koni 2112 sztuk 
bydła rogatego. 

Z Rosji w roku ubiegłym  spro- 
wadsono (pow. Duniłowieki) — 1 ko- 
nia i przez Prosicłowicze (pow. Dzi- 
śnieńskiego) — 9 koni. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Napady rabunkowe. W dniu 6 
b. m. w okolicy szkoły ogrodniczej przy 
końcu uł. Sołtaniszskiej 2 nieznanych oso- 
bników, z których jeden był uzbrojony w 
krótxi karabin, napadło na Mackiewicza 
Józefa, zam. przy uł Chlebowej 8 i po zra- 
bowaniu wymienionemu rowe u wartości 
250 zł. zbiegli udając sę w kierunku wsi 
Marcinówki. 

— Trubicki Jar, zam. we ws! Gierowl- į 
cze, pów. Wołożyńskiego, zameldował po- | 

— Podrzutek. W dniu 5 b. m., przy 
ul. Zawalnej zcstał znaleziony podrzutek 
płci męskiej, którego skierowano do o- 
chreny przy ul. W. Pohulanka 18. (I) 

— Nie powiodło im. się. W dniu 
5 b. m. podczas usiłowania dokonania kra- 
dzleży został ujęty Waśkiewicz Michał, zam. 
przy ul. Rydza-Smigłego. 

— W dniu 8 b. m. został ujęty Kazi- 
mierz Krepow, zam. przy ul. Ludwisarskiej 
4, w chwili gdy chcial dokonać kradziaży 

100 zł. u Jerzego Hemberga, zam. przy ul. 
Jakóba Jasińskiygo. 

— Pobicie. W dnlu 5 b. m. został 
zetzymany Niklaszewski Jan, który dotkli- 
wie pobił BaleczukA Romualda, zam. przy 
ul. Próromont i3. (1) 

— Kradzieże. Miszna Helena. zam. 
przy ul. Garbarskiej 5 m. 7, zameldowała 
policji Ill kom. że w dniu 5 b. m. nieznani 
sprawcy okradli jej mieszkanie. Strat na- 
razie nieustalono. 

— Żuk Abram, zam. przy ul. Majowej 
zameldował policji III kom, że w dnlu 5 
b. m. nieznani sprawcy okradli mu arty- 
kuły spożywcze 

— Sawko Anna, zśm. przy ul. Popław- 
skiej 27, zam. pol. l kom., że zostały jej 
skradzione buciki i oskarżoną o kradzież 
Uscinowiczową Teklę, zam. przy ul. Tyzen- 
hauzowskiej 8 zajęła się policja. (I) 

— W dniu 6 b. m © godz. 9.15 rano 
u Sadko Karoia, zostały skradzione skrzyp 
ce. Wypadek miał miejsce pod Halą Miej- 
ską Miejską. (1) 

  

  

  

  

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski. „Żolnierz Królowej 

Madagaskaru” przypadł do gustu publicz- 
ności wileńskiej. Teatr codziennie jast wy- 
sprzedany, 8 artyści biorący udzał zarów- 
no w tej świetnej krotochwill, jak 1 pan- 
tominie „Szecherezada* są przyjmowani 
entuzjestycznie. Teatr Polski od kilku mie- 
sięcy nie miał tak wielkiego sukcesu, ani 
artystycznego, ani kasowego jak na „Żoł- 
nierzu królowej Madagaskaru”, tej swoj- 
skiej krotochwiii na której pubiiczność 
wprost zaśmiewa się Dziś I jutro „Żołnierz 
królowej Madagaskaru”. 

— Teatr Letni. Przedstawienie dla 
inteligencji pracującej. Dziś Teatr Letni z 
udziałem znakomitej Wiktorji Kaweckiej po 
raz ostatni w sezonie wystawia piękną 
operetkę A Wilińskiego „Potęga Miłości”, 

Ceny miejsc zniżone. 
— Premjera „Pięknej Heleny". 

Jutro po raz pierwszy (po kilkoletniej 
przerwie) ujrzy światło kinkietów klasycz- 
ra „Piękna Helena*—Offenbacha z W. Ka- 
wecką w roli tytułowej. Zapowiedź tego 
przedstawienia wzbudziła zrozumiałe zain- 
teresowanie, gdyż W. Kawecka zalicza tę 
partję do swych najlepszych. Wystawa 
nowa. 

  

  

  

Giełda warszawska 
z d. 6—VII 25 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 
Belgja 24,70 24,76 24,64 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja  208,88 209,38 208,38 
Londyn — _ 25,323%/4 25,89. 25,26 

+ Nowy York 5,18!/2 5.20 5,17 
Paryż 24,45 24,51 24,39 
Praga 15,441/2 1548 15,41 
Wiedeń 73,281/2 73,47 73,10 
Włochy 18,42 18,47 18,37 
Szwajcarja 101,10 101,35 100,85 
Stockholm 139,75 140,10 139,40 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funty ang.  25,251/2 25,32 25,19 
ranki fr. 24,09 24,96 24,84 

8 proc. Poż. konwers. 72—73, 
Poż. kolej. 90—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 65,00 — lieji JI kom. że w dniu 5 b. m. 2 rieznani; 

osobnicy napadli go i po zrabowšniu mu 
147 zł. zbiegli. Wszczęty natychm astowy 
pościg zakończony został częściowem po- 
wodzeniem, ponieważ jeden ze sprawców ; 
napadu został ujęty i jak się później oka- j 
zało był to Zawiszański Abram, zam. 4 

Giedrojć Bolesław, | 
ul. Beliny 9. (I) 

— Nagły zgon. 
zam. przy ul. Słomianka 73 w dniu 5 b. m. 
zmarł nagle podczas łapania ryb w rzece 
Wiiji. Zawezwany lekarz pogotowia ratun | 

į 

i 
i 

kowego stwierdził zgon wskutek choroby 
serca. (1) 

— dtonięcie. W dniu 5 b. m. pod- 
czes kąpieli na rzece Willi utonął Ochrow- 
ae zam przy ul. W, Pohulanka 
18. 

41//o listy z. T. Kred. Z. przedw. 22,50—23,10 
50/0 listy z. warsz. przedw. - 19,50—19,30 
41/2 0/0 warsz. przedwoj. 16,25 
6*/0 obligacje Warszawy z 17 r. 4,80—4,85 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Ee. B Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

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

    

    

DARMO posiadać 
bibljotekę 

każdy objętości cd 52 
zł. 20 gr. miesięcznie. 

Redakcja i administracja: Warszawa, Nowy -Świat 50, tel. 291-60. Konio 

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

Miesięcznie zł. 5 gr. 20, kwartalnie zł 15 gr. 60, półrocznie zł. 51 gr. 20, 

rocznie zł. 62 gr. 40. Prenumerztę przyjmują: Administracja oraz wszy- 
stkie księgarnie i kantory pism. 2—1 

różne i pły ty * 
kło lustrowe. 

= sp sce. Gramofon liliput 

we romanse. 

Lt, 

  

ROTRA 

SMI SIS DRR CA 

Gramofony 

Największy wybór w Pol: 

większy 77. Rosyjskie no 
Warszawa, 

Marszalkowska Nr. 104, 
(wprost dw. PRA 

—| 
KGB SIT 

Przeznaczenie. 
Poznaj siebie. Kim jesteś? 
Kim być możesz? Szyller 
Szkolnik Psyche grafolog 
autor prac naukowych 
określa charakter, zdol- 
ności, zalety | wady. 
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainierzsowa- 
nej osoby, napisz rok, 

*mlesiąc urodzenia, ka- 
waler, žonaty, wdowlec, 
ile osób najbliższej ro 
dziny, otrzymasz nauko- 
wą szczegółową analizę 

Po 

wi 

1 in charakteru, określenia 
ważniejszych zdarzeń 
życiowych, odpowiedzi 
na szczerze zadane pyta: 
nia, również horoskop 
ułożony przez słynnejme- 
djum Miss Evigny. Anali- 
zę-horoskop wysyla'się po 
oirzymaniu 3 złot. 
Osobiście przyjmuje od 
12—7 pp. Doświadczenia 
naukowe pSzyllera-Szkol- 
nika,zaszcycone chwałeb- 
nymi protokułami nauko- 
wychTow. Warszawy, świa- 
cectwami najwybitniejsz. 
powag śŚwia!a lekarskiego 

Adres: 
Laskawe 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

Czasopisma, 

iska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
ino, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

troligatorskie szybko I dokładnie 

Kstęgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

Poszukuję 2—3 pokoi 
z kuchnią i wygodami w centrum miesta. 

oferty proszę nadsyłać do „Kurjera 

  

Warszawa, Psycho - Gró- 
folog  Szyller - Szkolnik, Wiieńskiego*. 

Piękna 25. 

4, ; Zgubiona , Wielki medal srebrny i Poszukują mieszkania 

książka wojskowa wyd. 
przez P. K. U. Wilno na 
imę Kazimierza Baka: 
nowsklego, zam. przy ul. 
Lej Portowej 4, m. 1, 

unieważnia się. 

L. M     PRACOWNIA 

zębów sztucznych | 

ul. Wileńska Ne 21. 

TERZ PORCOYSEWZZAEZNYTSN 

| 7 3—4 pokoi z kuchnią 
możliwie z wygodami w 

‚ okolicy ul. Kslwaryjskiep 
‚ od 1/IX. 25. Oferty pod 
| W. K. Bluro Reklamowe, 

Garbarska 1. 

Brat, wbar”, Żeligowskiego |, 

inkier 

  

 


