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kruk krukowi oka nie wykole 
Wyrok najwyższego trybunału re: 

wolucyjnego w Moskwie, skazujący 

3 studentów niemieckich na karę 

Śmierci, za rzekome szpiegostwo i 

Przygotowywanie zamachu na życie 
członków rządu,sowieckiego wywołał w 

Berlinie zrozumiałe oburzenie. 

Prasa prawicowa wzywa rząd do 

zastosowania środków Odwetowych 

względem agentów sowieckich, prze- 

bywających w Niemczech. 

Ciekawy jest ton prasy lewicowej, 

która potępiając ostro wyrok, przy” 

pomina Rosji stanowisko mocarstw 

zachodnich, nieprzychylnie usposo- 
bionych względem Sowietów i Nie- 
miec, a tem samem wspólnych wro- 
gów. 

Podczas gdy pewna część dzien- 
ników niemieckich stci na stanowi: 

Sku, że jest rzeczą niemożliwą utrzy” 

mywać stosunki dyplometyczne z 

państwem, nie dotrzymującem  žad- 

nych umów, a żądającem od innych 

poszanowania traktatów, — to publi- 

Cyści realnie patrzący na politykę, 

strofują ostro lecz t,lko w tonie o: 

Strzegawczym rząd sowiecki za fero* 

wanie podobnych nieuzasadnionych 

wyroków względem obywateli nie- 

miechich. 

Głos tej części prasy niemieckiej 

nie piętnuje charakteru „spraviedli= 

wości” sowieckiej, acz robi wrzżenie 

politykowania w kwestjach czysto 

prawnych, nie mogących być objek* 

tem gry dyplomatycznej. 

Zakulisowa zaś strona barbarzyń- 

skiego wyroku sowieckiego uwydat- 

nia właśnie osławione metody bol- 

szewiekie, stosowane dotychczas 

względem Polaków. 

Pisma niemieckie opisują try um- 

falne przyjęcie studentów niemieckich 

w Rosji, których traktowano jak naj- 

poważniejszych dyplomatów zagrani- | 

cznych. ' 

Po procesie lipskim, demaskują- 

cym „robotę” bolszewicką w Niem- 

czech, gdzie w różnych miastach Ist- 
nialy „czeka“, sowiety aresztowały 

studentów niemieckich, wymuszając 

na nich—pcdczas stosowania šredr.io- 
wiecznych tortur — zeznania, iż zo- 

stali wysłani do Rosji, celem zamor- 

dowania Stalina i Trockiego. 

Rząd sowiecki chciał w ten spo” 

sób przeszczepič na grunt niemiec- 

ki „prawo* wymiany i uratować ta- 

Wydawnictwo Biura Rekla:s owego Stefana Grabowskiego w Wiinie, Garbarska 1. 

Jedncdniówki na rzecz Towsśrzystwa 

Przeciwgazowej. 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARŻYSTWA. 

  

UJĄCE“ 
redakcją prof. Jana Muszyńskiego. 

złoty. 
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Teatr Polski 

Dziš 

Żołnierz Krūlowej  Madagaskara 
krotochwi'a Dobrzańskiego. 

W akcie II „Szecherezada“. 

Począlek o godz. 8 m. 15 w. 
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jemniczą postać z procesu lipskiego, 

gen. Skoblewskiego vel Gorieffe, a- 

jenta „Kominternu” do spraw szcze: 

gólnej wagi, prawą rękę Zinowjewa— 
Apfelbauma. i 

Według ostatnich wiadomości 
rząd niemiecki nie myśli o wymia- 
nie, poprzestając jedynie na inter- 

wencji dyplomat; cznej. е 
Prasa angielska wysnula na mar- 

ginesie  „konfliktu* niemiecko s0- 

wieckiego nader optymistyczne wnio- 

ski i zapowiedziała nowy zwrot w 
polityce niemieckiej. ł 

Anglicy zapominają jednak, iż 
Niemcy, nie uznający art. 16 stetutu 

Ligi Narodów i kruszący kopje o re- 

wizję swych granic wschodnich nie 

odseparują się od Rosji, bo w niej 
widzą tylko narzędzie  ziszczer ia 
swych marzeń, ! 

Istnieje nawet między Niemcami 

a Rosją specjalna umowa, asekuru- 

jąca oba państwa na wypadek fran- 

cuskiej pomocy wojskowej dla Polski, 

Wspólność interesów politycznych 

i gospodarczych obu państw każe 

przypuszczać, iż incydent zostanie za* 

łatwiony drogą dyplomatyczną. 

Przemawia za tem sytuacja poli 
tyczna Rosji, stojącej w obliczu blo- 

kady i zerwania stosunków z Finglją. 

oraż Niemiec, którym w targu o pakt 
bezpieczeństwa niezbędne jest stra- 

szydło bolszewickie. 
W polityce wogóle, a niemiecko-ro- 

syjskiej w szczególności, niema gło- 

sów sunfania I poszanowania spra- 

wiedliwości, bo wchodzą tu w grę 

dwa czynniki, aczkolwiek krańcowe,   lecz zespolone wspólnym celem im- 

perjalizmu. 

Kruk krukowi oka nie wykolel j 

1. Z. Leliwa. 

rr 2 : 

Teatr Letni 

Występ Wiktorji Kaweckiej 

Dziś premjera 

Piękna Helena. 
operetka. Offenbacha. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

  

Kobieta-lekarz | 

Dr. Zofja Zeldowicz | 
Choroby kobiece, weneryczne | skórne. 

Przyjm. 12—5, Ul. Mickiewicza 24 m. 4. 
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Z Rady Ministrów. 

Na porządku dziennym sprawy bezrobotnych, żydow- 

skie I ostatnie zajścia na pograniczu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy): 

Dziś odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów, na którem między in* 
nymi rozpatrywano wniosek ministra Sokala w sprawie dalszej pomocy dla 
bezrobotnych i utworzenia Państwowej Rady Emigracyjnej. 

Jest możliwem, iż przed posiedzeniem Rady Ministrów odbędzie się 

narada Sekcji dla spraw kresowych, która zajmie się omawianiem porozu- 

mienia polsko żydowskiego. 
Również w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komitetu Poli- 

tycznego Rady Ministrów, na któram ma być omawiane stanowisko Rządu 

polskiego wobec ostatniej noty Cziczerina, dotyczącej zajść, jakie w ostat- 
nich kilku dniach wynikły na pograniczu polsko-rosyjskiem. 

  m Z o 8, 

Konferencja w Prezydjum Rady Min. 

Układ z przemysłowcami górnośląskimi w sprawie 
robotników węglowych. 

(Od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj w Prezydjum Rady Ministrów odbyła się konferencja pod ; 
przewodnictwem 
Śląsku. Ž 

W konferencji tej wzięli udział: minister przemysłu i handlu Klarner, 

wice minister skarbu Karśnicki, generalny sekretarz Komitetu Ekonomicz- 

nego Rady Ministrów p, Widomski, wice-wojewoda śląski Żurawski i poseł 
Kwiatkowski (Ch. D.) 

Konferencja z decydowała ogłoszenie układu zatwierdzonego między 

Rządem a przemysłowcami górno-śląskimi w sprawie niezwalniania robot- 
ników węglowych. 

Układ ten przeprowadził z ramienia Rządu minister pracy Sokal. 

p. premjera, na której omawiano położenie na Górnym 

z ннна 

Posiedzenie Państwowej Rady 
Spożywców. 

(Telefonem od własnego korespondenta). 

Dsiś pod przewodnictwem ministra Raczkiewicza odbyło 
dzenie państwowej Rady Spożywców. 

Szereg mówców krytykowała bardzo ostro zarządzenia rządowe w 

sprawie wyżywienia ludności kraju domagając się, aby Rząd przed wydawa: 

niem powyższych rozporządzeń zasięgał opinji Rady Spożywców. 

p 9 

Przewodniczący fundacji Nobia u 
p. premiera. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Pan premier Grabski przyjął wczoraj przewodniczącego fundacji Nobla 

i prezesa Zakładów Nobła w Polsce p. Emanuela Nobla. 

  

     
  

Akademicy u p. premjera. 
Sprawa służby wojskowej studentów. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Pan premjer Grabski przyjął wczoraj delegację akademików z prze- 
wodniczącym Wydziału Wojskowego Naczelnego Komitetu Akademickiego 

San 2 i przewodniczącym wiecu akademickiego, który aodbył się 

wczoraj. 
Delegacja ta złożyła p. premjerowi memorjał w sprawie poboru aka- 

demików do wojska, przerywających studia. 
Podobne memorjały mają być złożone ministrowi oświaty i spraw 

wojskowych. 

  az. 
    

' Nagroda za konkordat z Watykanem. 

Rząd robi „dobrą minę w złej grze”. 

(Telefonem od własnego korespondenta Z Warszawy). 

W związku z zawalciem konkordalu arcybiskup Kakowski otrzymał 
order Białego Orła, ambasador przy Watykanie Władysław Skrzyński otrzy- 

mał order „Polonia Restituta* pierwszej klasy, a szef Kancelarji Cywilnej 

premjera Rzeczypospolitej p. Lenc, wice-minister Studziński i biskup. Sze- 
lążek — Krzyż Komandorski. Ordery Polonia Restituta drugiej klasy otrzy- 
mali: radca legacyjny p. Peiłowski, dyrektor departamentu wyznań Piekar- 
ski I ks. prałat Kazimierz Skirmunt. 

      
в— о лаиа 

Wykrycie sprawców kradzieży w Bazy- 
lice św. Piotra. 

RZYM, 7.VU. (Pat.). Pelicja wykryła głównego organizatora kradzieży 
dokonanej w skarbcu Bazyliki św, Piotra oraz trzech wspólników kradzie- 

ży. Skradzione cenne przedmioty odzyskano z powrotem. | 

Wiadomości polityczne. 
Z Bruksell donoszą: 

Przebywzjący tu obec 
nie minister spraw za* 
granicznych Mejero- 
wicz przeprowadził ro- 

kowania z przedstawicielami rządu 

belgijskiego w sprawie traktatu hand 

lowo nawigacyjnego belgijsko-łotew- 

skiego. Osiągnięte zostało całkowite 

porozumienie. e 2 
Londyńska prass 00> 

T nosi z Paryže, že Cail- 
sprawle diu- laux oświadczył w wy- 

gów i poży- wiadzie, że zamierza 
! сакь udać się na czas feryj 

parlamentarnych kolejno do Londy- 

„pu i Waszyngtonu, aby omówić tam 

sprawę długów, oraz nawiązać roko- 

"wania w sprawie pożyczki złotej na 

ostateczną odbudowę zniszczonych 

okolic. (Pat). 

Łotewsko- 
belgijski u- 
kład handio- 

wy. 

! „Danziger Żeitung” 

"© nową nie: dowiaduje się, že ro“ 
„miecką Ko- kowania w sprawie u- 

angų eis tworzenia nowej koali- 

! : cji rządowej, złożonej 
z nacjonalistów, centrowców I libera- 

łów, nie przyniosły żadnych rezulta* 
tów i zostały zerwane. (Pat). 
e m 

Z Kowna. 
Litewski kongres narodowy. 

| KOWNO. G.VII. (tel. włas.). Zerząd 
litewskiego związku strzelców zwołu- 

je w najbliższym czasie w Kownie 

litewski narodowy kongres. Na kon- 

'gresie będą poruszone zagadnienia 
| kultury litewskiej i rozwoju narodo- 
; wego. 

      

się posle- ' Duchowieństwo na usługach 

polityki. Jątrząca działalność 

iitewskich księży. 

We swszystkich miasteczkach i 

większych wsiach Litwy Kowieńskiej 

zostały zorganizowane komitety oSwo- 

' bodzenia Wilna, kierownikami któ” 

jrych przeważnie są księża szowiniści 

| litewscy. Namawiają cni ludność do 
składania ofiar na rzecz tych komi: 

tetów i zapisywania się do organi: 

zacji szaulisów. 
Prezes jednego z takich komite- 

tów w miasteczku Muśniki ksiądz 

Piełutis zastrzegł z ambony podczas 
kazania, iż wszystkim uchylającym 
się od składania ofiar na rzecz ko- 
mitetu oswobodżenia Wilna nie bę- 
dzie udzielał pomocy  košcielne-re: 

ligijnej. (x). 

Oticerowie w czynnej służbie 
ćwiczą szaulisów. 

Na mocy rozporządzenia litew- 

skiego Ministerstwa spraw wojsko: 

wyah zostali przydzieleni oficerowie 

armji czynnej do ćwiczeń szaulisów. 

Kursy Zarządu Kolel. 

Zarząd Kolei zorganizowzł czaso: 

we kursy dla swych pracowników. 

Kursy mają na celu wyszkolenie a' 
gentów podróżnych. Kursy dzielą się 
na wyższe i niższe. Na kursach wyż: 

szych nauka ma trwać 2 miesiące, 

„ma niższych zaś — w ciągu 1 mie- 

|sląca. Na kursa będą wysyłani pra- 

| cownicy linjowi (czynni), oraz pracu- 

(jący w zerządzie (biuraliści). 

| Przeciwko wycinaniu lasu. 
| w ubiegłym tygodniu kupcy za* 
|graniczni, którzy zakupili u rządu las 

| ckoło Wobolników na Litwie Kowień: 
| skiej chcieli przystąpić do cięcia tego 

|jasu, lecz przez okolicznych chłopów 

* zostali pobici I wypędzeni z lasu. (x) 
| AC D DNS i S EET \ 

Dr. Bb Gisgejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileń$ka 28) 

od godz. 1—3 po poł, 

  
  

 



Z SEJMU. 
"(Telefonem od wlasnego' korespondenta z Warszawy). 

Zakończenie dyskusji nad 
Wniosek posła 

Na wczorajszem posiedzeniu Se|- 

mu zakończono dyskusję nad pro- 

_ jektem ustawy o reformie rolnej. 

Poseł Chomiński wniósł wniosek 

o skreślenie art. 59-60 i 61. 

W dyskusji nad art. 62 (parcela- 

cja przez właścicieli) poseł Cbomiński 

do ustępu pierwszego zgłosił popraw- 

kę, ażeby dodać: „okręgowe urzędy 

ziemskie nie będą rozpatrywaly po- 

dań właścicieli ziemskich o prawo 

dokonywania parcelacji prywatnej, za- 

mim ci właściciele nie przedstawią 

zatwierdzenia stanu wyłączenia pozo- 

stałości ich majątków”. 

Ustęp 5 należy skreślić, zamiast 

tego umieścić: „urzędy ziemskie ma- 

ja prawo wykonywać nadzór w kaž- 

dem stadjum pracy parcelacyjnej do- 

konywanej przez właściciela”. 

Następnie w szybkiem tempie 

przedyskutowano resztę artykułów. 

Przy ostatnim art. 93 poseł Sa- 

nojca (Wyzw,) oświadczył, że w so- 

botę ma się odbyć pogrzeb ustawy 

o wykonaniu reformy rolnej (głos: 

według kościcła narcdowego). Pos. 

Sanojca. „Byleby nie według kościoła 
Idjotycznego“. 

ZZ ZZ ZZ W ZZ Z, 

P. Valdemaras o zagronieznej polidyce biiwy. 
Jest zwolennikiem sojuszu z Rosją, Wilna chce za 

wszelką cenę. 

  

KOWNO. 7.VI. (Pat.) Profesor 

Waldemaras zamieścił w „Lietuvie” 

następujący artykuł o zagranicznej po- 

lityce Litwy. 
Przerwanie walki z Pelakami 

i oznaczałoby  zaprzedanie wlasne- 

go kraju z tego względu z Pole- 

kami należy walczyć bezustannie do- 

póki Wilno nie zostanie zwrócone 

Litwie. 
* Zagarnięcie Wilna utworzyło prze- 

paść między Polską a Litwą. Polacy 

stali się wiecznymi wrogami Litwy. 

Wilno nam zabrano siłą i siłą tylko 

odbierzemy je z powrotem. 

Gdy na to czas przyjdzie porachu- 

jemy się z Polakami na polu bitwy. 

Litwini sami jednak są za słabi. 

Odebrania swoich dziedzictw m 

ga oni tylko dokonać w związku z 

silniejszym sąsiadem. 
Takim sąsiadem prze 

może być Rosja. 
Kto nie chce stracić Wilna, 

musi szukać zbliżenia z Rosją. 

Wiecznym wrogiem Rosji jak i 

Litwy są Polacy i obu państwom 

trzeba będzie prowadzić porachunki. 

Wcześniej czy później Litwa będzie 

musiała zawrzeć z Rosją pakt prze- 

ciwko Pclsce. ы 

Jażeli obecnie pewne koła na, 

Litwie okazują się stronnikami War- 

szawy to zjawisko to nie jest jednak: 

że wieczne, prócz stronników Warsza: 

wy jest więcej stronników związku 

państw bałtyckich, lecz żaden polityk 

i 
ten 

| 

  

Do Biatowiežy. | 

Prėcz tego co dotąd uczyniono, 

pozostaje w Bialowiežy moc roboty, 

nie tylko fachowej, Iešniczej, handio- 

wej, o której mówić mogą fachowcy 

tych gałęzi, ale społeczno-kulturalnej 

i to nader ważnej. Pamiętajmy, że 

Białowież i okolice, były przez lata 

całe pod wpływem rusyfikacji, pły: 

nącej z „najczystszego” i „najwyższe- 

go” zródła, bo od dworu carskiego. 

Że chodziło o to, by carowi Wszech- 

rosji, ukazać ludrość i okolice jak- 

najbardziej ruskie, i od Tuły, czy 

Samary, niczem duchowo się nie 

różniące. 

Dziś ludność tę trzeba ku  pol- 

skiej kulturze zwrócić. W Białowieży 

jest powszechna polska szkoła na 

200 dzieci, niedawno była ładna i 

zajmująca wystawa szkolna, a kilku 

miłych skaucików, których widziałem 

maszerujących zdala z nauczycielem 

ku puszczy, dawało wrażenie że pra- 

ca w tym kierunku idzie żwawo. 

Przez całe lato płyną i płyną w 

całej Polski wycieczki młodzieży 

ry autem i cudzoziemcy na omówie- 

nie interesów lub dla zwiedzania. 

Trzeba koniecznie zrobić parę rze- 

czy nieodzownych dla miejsc takich, 

jak słynna Puszcza. 

Najpierw pocztówki, nieuchronne 

widokówki, które się kupuje tuzina- 

mi i wysyła. Z żubrem (o niestety, 

tylko ze wspomnień) z lasem, drze- 

wami tych i innych gatunków, z fa- 

brykami w Hajnówce typami ludzi 

leśaych z wiosek porębami zwierzę- 

tami z muzeum i t. p. Potem prze” 

\ 

i 
o- 

dewszystkiem , 

l prze: 
| 

i 

fachowców, jeżdżą dorośli na space- į ce, 

KU ВЕ КО 

ustawą o reformie rolnej. 

Chomińskiego. 

Na zakończenie posiedzenia mar 

szałek oznajmia, że dziś przed połu- 

dniem odbędzie. się posiedzenie w 

sprawach bieżących, a na czwartek 

wyznaczone będzie rozpatrzenie przez 

kluby poprawek. 

W piątek przemawiać będzie spra- 

wozdawca i ewentualnie reprezentant 

Rządu, poczem rozpocznie się gloso- 

wanie nad: ustawą. 
Prawdopodobnie głosowanie bę: 

dzie trwało, jeszcze w sobotę, a w 

nadchodzący poniedziałek odbędzie 

się posiedzenie poświęcone sprawom 

bieżącym. 

Sejmowa komisja robót publi- 

cznych. Sprawa dróg I mostów. 

Sejmowa Komisja Robót Publicz- 

nych pod przewodnictwem posła Ro: 

mockiego (Ch.D.) w obacnceści mini- 

stra Robót Publicznych Rybczyńskiego 

obradowała nad ustawą o doprowa- 

dzeniu do stanu normalnego istnie- 

jących dróg państwowych I mostów. 

" Rząd odniósł się przychylnie do 

tej ustawy. 
Projekt ustawy przewiduje na rok 

1926 18 milj. zł. na powyższy cel. 

nie może mówić o związku państw 

bałtyckich jeżeli nie chce zrzec się 

| Wilna. | 

j Dla Łotwy i Estonji związek bał: i 

"tycki bez Polski nie ma żadango 
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Sprawa nadużyć w Kasach Chorych 

w Grodnie i Białymstoku. 

Sprawozdanie sejmowej komisji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

brana w dniu 9 czerwca nadzwyczajna Komisja Sejmowa dla zba- 

Kasach Chorych w Białymstoku i Grodnie po przeprowa- 

łnieniu materjału w Warszawie przy: 

dach projekt sprawozdenia, przed- 

został wyznaczony referentem na 

Wy 
dania nadużyć w 
dzeniu dochodzeń na miejscu i uzupe 

jęła po całodziennych wczorajszych obra 

stawłony przez posła Schippera, który 

plenum lzby w tej sprawie. 
  

    

O dyskusję w sprawie stosunku Anglii 
do Sowietów. 

Premjer Baldwin teraz nie ma na nią czasu. 

  

LONDYN, 7.VII. (Pat.). W odpowiedzi na interpelację konserwatystów, 

czy wobec zaniepokojenia w Anglji i w dominjach z powodu propagandy 

bolszewickiej nie byłaby wskazana dyskusja w sprawie stosunku Anglji do 

Rosji Sowieckiej, oświadczył Bsldwin, że przed ferjami parlamentarnemi 

niema czasu na przeprowadzenie takiej dyskusji. 

      

  

Kwestja marokańska. 
Z powodu propagandy sowieckiej. 

WIEDEŃ 7.VII. (Pat.) „Neue Freie Presse” donosi z Paryża, że arn- 

basador francuski w Moskwie Herbette przedsięwziął, jak słychać, kroki u 

Cziczerina, aby podkreślić cbawy rządu francuskiego z powodu propagan- 

dy 3€e) międzynarodówki w Marokku oraz na dalekim Wschadzie. 

Po mianowaniu naczelnego dowódcy 
w Marokko. 

PARYŻ. 7.VII. (Pat.) Komentując mianowanie Naulina na stanowisko 

naczelnego dowódcy wojsk w Marokku, „Ere Nouvelle” pisze, że było rze- 

czą nieodzowną, aby wysiłki żołnierzy francuskich zostały skoordynowane 

przez potężną wolę oraz ożywione nowym płomieniem. 

        

  ' sensu. Dlatego oba te państwa przy- 

znały Wilno i Grodno Polsce i sta- 

|rają się wszelkiemi siłami pogodzić 

"Polaków z Litwinami. 

Największym sprzymierzeńcem 

Litwy przeciwko Polsce będzie Rosja, 

która nigdy nie dopuści do stworze: 

| nia związku bałtyckiego, gdyż nie 

może on powstać bez Litwy, a Litwa 

| o ile nie chca stracić swojej nieza 

'leżności do niego nie przystąp). 

Dlatego żadne konferencje bałtyc: 

kie nie doprowadzą do stworzenia 

związku bałtyckiego, chyba że Litwa 

straci swą niepodległość. й 

Jest jeszcze jeden poważny wróg 

Polski, który dzięki temu może być 

przyjacieiem Litwy. To są Niemcy. 

Lecz nie możemy się spodziewźć ta- 

kiej pomocy ze strony Niemiec, jsk 

ze strony Rosji, gdyż Niemcy są 

związane traktatem wersalskim i nie 

mają prawa utrzymywać silnej armii 

(Wybuch w zakładzie elektro- 

Z państw bałtyckich. 
Łotwa. Wybuch spowodował jeden robot- 

mik nieostrożnie zbliżywszy się z pa- 

Sowieccy dyplomaci nad pierosem do próżnego rezerwużru z 

Bałtykiem. benzyną. Wybuch gazów na szczę 

RYGA 6/VII. (tel: włas.). Z Rygi | Ście nie wywołał pożaru. 

donoszą, że przybyły tu na letnie 

wywczazy rodziny sowieckich dyplo- 

matów.  Litwinowa, Arałowa oraz 

naczelnika moskiewskiej milicji Cy- 

rula i inn. W połowie sierpnia ma 

przyjechać Arsłow i zarządzający 

wydziałem Europy środkowej Sztejn. 

Ćwiczenia oficerów i podofl- 
cerów rezerwy. 

TALLIN 6.VII. (tel. włas.). Rząd 

estoński postanowił powołać na 3 
miesięczne ćwiczenia wojskowe  ofi- 

cerów rezerwy. 

mechanicznym. 

RYGA, 6.ViI. (tel. włas.). 4 bm. 

przy Ul. Iwanowskiej w zakładzie 

„Elektron* nastąpił wybuch gazów. 

Strat w ludziach nie było. Kilka 

osób opaliło sobie twarze i włosy, 

Wykrycie szajki przemytników. 

TALLIN, 6.Vil. (tel. włas.) W Tal- 

linie wykryto szajkę, która od roku 

uprawiała przemytnictwo. Na czele 

szajki był łotewski poddany Wejnberg.   oraz zawierać traktatów militarnych 

ciwko Polsce. ! 

Dalej zwraca Waidemaras uwagę. i 

że Polacy starzją się również pozys- 

kać względy Rosji i dlatego polityka 

litewska musi ubiec polską. Walde: ; 

maras stwierdza jednak, że ze strony , 

oficjalnej polityki litewskiej nie czyni ; 

się żadnych kroków w tym kierunku. ' 

  

  

wodniczek, małą książeczkę, 

każdy kupi i powiezie na pamiątkę, 

z opisem Puszczy jej historją i roz- 

miarem. (Właśnie Stow. Naucz. w 

Wilnie wydaje takowy). 
Wreszcie uporządkowanie Muze- 

um. Trzeba subwencji, ofiar, słowem 

pieniędzy, ale co najrychlej porząd- 

kować i to oczywiście, pilniejsza by- 

ła sprawa z ludzkiemi mieszkaniami, 

niż pomieszczeniem wypchanych o* 

kazów, ale i to pilne. Remontują się 

obecnie dwie duże sale w pałacu, a 

tymczasem, stoją ciasno okazy w 

dwóch małych pokojach. A bogactwo 

wielkie. Dziś zwierzostan Puszczy 

jest fatalny z 2000 żubrów nie ma 

ani jednego, zniszczyli je po części 

niemcy, ale głównie chłopi okolicz: 

nych wiosek, którzy wszystką uprząż 

mają z żubrzej skóry, a co się żu- 

brzyny najedlil... 

Było tu pono do 20.000 łosi, jele- 

ni, sarn i danieli, dziś ile? Dokład- 

| nie niewiadomo, ale i trzeciej części 

I nie zostało. Są dziki i wilki, borsuki, 

lisy, zające, rysie (znajdują się tu 

rzadkie okazy fauny strefy bardziej 

jpółnocnej, jak bielak i gronostaj). 

| Moc drobniejszych gryzoniów: wie- 

wiórki, skorki, kuny—kamionki, łasi- 

susły, tchórze, jeże, krety, ko- 

szatki. Moc ptaków: od olbrzymich 

okazów 12 funt. czarnego orła i kar- 

lika orlika, czaple, żórawie, Śliczne 

sokoły I kobuzy, 

sy, kuropatwy, kuliki, kurki wodne, 

derkacze, bąki wielkie i ładnie upie= 

rzone, sojki, krzywodzioby, głuszce, 

zimorodki, czarne dzięcioły ogromne, 

dudki, wspaniałe puhacze, puszczyki 

i sowy, kaczki rozmaitych cdmian, 

również ogromne gołębie dzikie, cie- 

trzewie, perkozy, prześmieszne z bacz- 

! 

  

     

którą dobne, mewy, rybitwy, Czajki, 

słonki, wilgi, beka= | Pr   kami, do starych szambelanów po- 

pozatem są lekko ranni, między in' | Aresztowano 4 osoby. 

nymi właściciel zakładu. Wskutek 

wybuchu zostały powyrywane drzwi 

w zakładzie i okna w całym domu. 

EE.
 RIDE AOR MAS 

Czytajcie „Kurjer Wileński". 

  

  

   
  

prze- stacji Białowieża, jam znów wyłazić 

śliczne czaple z”piórkami na głowie |i kupować bilet do t.zw. Rampy, szka- 

dobre do czapki wojewody, kraski, | radnego klekotu—kiosku w Carskim 

sroki, wrony, orzechówki i moc dro. | stylu tuż pod Parkiem, gdzie daw- 

biazgu pierzastego, którego już nie | niej wysladały „Carskie lica” i jecha- 

zliczyć. Jest jako rarytas biały wró: jły cudną sleją lipowo-klonową, mię- 

bel wyrodek. Słowem cała fauna | dzy prześlicznemi stawami, z bukie- 

krajowa nasze, warta pokazania, war- | tami wysp do pałacu. Olóż owa Haj- 

ta opieki, ustawienia tego, pokazy: | nówka dymi kominami fabrycznemi, 

wania przybywającej młodzieży. niczem Menczester, a stację ma schiu- 

Jakże pięknem dziełem byłoby | dną i ładną, jak i wszystkie zreszta, 

odbudowane za polskich rządów na 

tej linji; cieszą oczy polskim stylem, 

łamanemi czerwonami daszkami, bia- 

łemi ścianami i oknami pełnemi kwia- 

tów. 

utworzenie funduszu na muzeum 

naturalne Puszczy Białowieskiej, gdzie- 

by się mieściły wszystkie okazy flory 

i fauny naszej największej leśnej 

przestrzeni. 
Si 

Mogłyby tu się znaleźć i próbki Mając teraz mniej wigcej obraz 

wszystkich przetworów tego, co Pusz: | społeczno:administracyjny jałowieży, 

Bowiem Rząd polski prze- 
przez niem- 

puszczę ile sił 

starczyło, i pożarli jej jakoś 5 proc., 

ale. zostawili ogromny inwentarz, 

150 kilometrów kolejki w głąb lasów, 

sześć gatrów czyli traków — tarta* 

ków, i nzjlapszą w Europie fabrykę 

suchej dystylacji drzewnej w Hajnów- 

ce. Przerabia ona roczrie 200 000 

metrów przestrzennych drzewa, jest 

własnością rządową, wydzierżawioną 

Tow. Akcyjnemu. Pracuje łączni* z 

grodzieńskim przemysłem chemicz- 

nym i wyrabia: spirytus mstylowy, 

octan wapna, węgiel drzewny, smołę, 

najwięcej dostarczając wojskowym 

zetwórniom swych produktów. Przy- 

szłość tych fabryk zapowiada się jak- 

majświetniej, obecnie pracuja tam o- 

koło 400 robotników. Prócz wyżej 

wymienionej fabryki są w Hajnówce: 

tarpentyniarnia, „Terpenten* braci 

wróćmy do tego co w niej najpięk- 

niejsze i najciekawsze: do lasu. Teren 

Puszczy Białowieskiej, we wczesnym 

Okresie sylurskim, stanowił część mo: 

rza, które zajmowała całą prawie pół- 

nocną Europę. ; 

Na obszarze tego morza, tworzy- 

ły się pokłady piaskowców glanko- 

nitowych, łupków i wapieni. Pod ko- 

niec syluru, na wschodzie od obsza: 

ru Puszczy, wynurzył się ląd w po: 

bliżu którego osadzały się bogate w 

skamieliny fauny morskiej pokłady. 

Morze zapewne powracało tu nieraz, 

wioząc muł i ziaraa bujnie rozrasta- 

jacej się roślinności, z niej powsta- 

wała warstwa torfu, z tofu, węgiel. 

Las węglowy pozostał na terenie 

Puszczy i w okresie t.zw. permskim, 

stanowiąc część ogromnego konty 

nentu, obejmującego prawie całą Eu- 

ropę. Rośliny które w okresie węglo- 

wym miały sprzyjające warunki roz- 

rostu, zniszczeły w permskiej, pu- 
stynnej epoce, i zostały tylko w wil- 

gotniejszych dolinach. 

cza daje. 
jał lasy srodze wycięte 

ców, którzy chłonęli 

Porowskich i Sp. Hajnówka, ta stac- 

pieniu ludzkości trze” 

2—4 godziny, 
mi do 

ja, gdzie ku utra 

ba wysiadać, czekać 

wsiadać na pociąg, jechać lasa   
    

L białoruskiego życia 
zagranicą. 
w Estonji. 

Przed niedawnem do stolicy Esto- 
nji Tallinu (Rewel), przybyła z Berli- 
na p. A. Duszewska — Białorusinka, 
która ukończyła konserwatorjum w 
Berlinie (z klasy śpiewu) i obecnie 
zamierza przedostać się do Mińska, 
by tam zorganizować solidny chór 
białoruski, z którymby można było 
odbyć tournėe koncertowe po Eurc- 
pie Zachodniej, w celu zapoznania 
tejże z pieśnią białoruską. 

W Łotwie. 

W Rydze poczęło wychodzić pi- 
smo białoruskie p. t. „Holas Biela- 
rusa* (Głos Biełorusina). Nr. 1-szy 
ukazał się w dniu 10 czerwca r. b. 
Dotychczas wyszły już dwa numery. 
Pismo wychodzi narazie „dekadami”, 
czyli 1-go, 10-go i 20-go każdego 
miesiąca. 

Pismo zawiera obfity materjał z 
życia białoruskiego, posiada gusto 
wną wiojetę tytułową i jedynie za- 
rzucić mu można brak działu lite- 
rackiego. 

Ukazanie się tego pisma posiada 
doniosłe znaczenie dla tamtejszych 
Białorusinów, jest to bowiem pierw- 

sze pismo białoruskie na terenie 
Łotwy. 

i 

  
Na Litwie. 

Akcja białoruska na Litwie ogra- 
nicza się ostatnio przeważnie do 
pracy kulturalnej na polu wydawni- 
czem. Mianowicie przy Ministerstwie 
do spraw białoruskich istnieje sekcja 
wydawaicza, która drukuje przewa- 
żnie rozmaite podręczniki białoru- 
skie, oraz materjały historyczne i fi- 

_lologiczne. 
W roku bieżącym wydano solidny 

słownik. białorusko rosyjski, opraco- 
wany przez W. Łastowskiego, znane- 
go białoruskiego działacza kultural- 
nego i polityka. To samo wydawni- 
ctwo szykuje do druku wielkie dzieło, 

| poświęcone 400-leciu druku białoru- 
jęceao (F. Skoryna). W opracowaniu 
tego dzieła bierze udział szereg wy- 
bitnych badaczy historji literatury 
białoruskiej. 

W Czecho Słowacji. 

W Pradze ukazał się Nr. 4 — 5 
pisma  „K'Orient  Libre* (Wolny 
Wschód). Jest to organ „Związku 
studenckich organizacji  emigracyj- 

nych Europy Wschodniej”. Do zwią- 
zku tego należą również białoruskie 
organizacje studenckie, to też pismo 
to o zajmującej. i obfitej treści, 

posiada obok innych również i dział 
białoruski. 

Rzeczoznawcza. 

TLS RUR ZOE WAP LEE ERZE WRAZ 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfilis 

1 skórne, Przyjmuje 9—12 I 5—8. 

ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

   

  

  

W epoce jurajskiej, morze zalało 

obszar środkowej Polski, w Puszczy 

znajdują się ślady moreny dennej, a 

w niej odłamki skał górno jurajskich. 

Pod koniec okresu kredowego, 

podniósł się obszsr Puszczy Fo nad 

wody, zle pod koniec zocenu od pół: 

nocy wschodu, zalewają znów ten te- 

ren wody, pozostające tu do epoki 

oligocenu.. i tek dalej, i dalej, po 

przez niezmierzone czasy, wieki i ty- 

siące latl Teren ten zalewały wody 

ciepłe te, ustępowały — wyrastały 

drzewa, krzewy, rosły zwierzęta stre- 

fy gorącej, potem wszystko chłodło, 
zamarzało, (w Puszczy stacjonowały 
dwa ostatnie lądo-lody europejskie) 
zmieniały się, znów ustępując inne- 

mu klimatowi, zostawiając ślady fau- 

| ny i flory arktycznej, (renifer, lis po- 

|larny, leming, bizon) tak. jak pier- 

wiej, żyły tu nosorożce 1 mamuty. 
Powoli, za topniejącym lodowcem, 

następowały z południa rośliny i zwie: 

rzęta, wreszcie przyszedł człowiek. 
Zrozumieć łatwo, że teren o takich 

przejściach fizycznych, przedstawia 
istną pracownię dlą naturalisty. Mine: 

ralog, zoolog, botanik, mają tu ob- 

szerne pole do pracy. Mamy już dziś 

sporo książek, traktujących o bogact« 

wach puszczańskich, w rozmaitych 

językach przeważnie niemieckim i ro: 

syjskim. W ogóle literatura Puszczy 

jest bogata, największa bodaj, bo aż 

5 grubych tomów obejmująca, jest 

zbiorowa praca uczonych i fachow- 

ców niemieckich, dokonana w czasie 

okupacji. 
O samej florze Puszczy posiada- 

my dwadzieścia kilka dzieł, broszur i 

referatów. : 
Zespoły leśne podzielić można w 

Białowieży, na dwa typy: bór suchy 

z przewagą sosny, (brzozowiska ima:   
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Listy z prowincji. 
Druskieniki, d. 6 lipca. 

(Korespondencja własna) 

Perła naszych leczniczych wód 

północnych — Druskieniki, otworzyły 

Swe podwoje już w maju dla tych, 

którzy mieli przeczucie, — że pogoda 
majowa stworzy Eden na ziemi, Istot- 

nie, jak nam opowiadano, miesteczko 

całe i Zskład kąpielowy tonely w 
Śnieżnej zawiei kwitrących jabłoni, 

wiśni, czeremchy i białego bzu. Oko- 

liczne lasy przesycały powietrze Žy- 

wicą | zapachem igły. Kuracjuszów 
było niewiele — a więc ci, którzy 

szukali ciszy Ispokoju—wygrali... nie- 

bylejaki los na loterji. 
Sezon czerwcowy — zawiódł cał 

kowicie dosyć licznie zgromadzonych 

kuracjuszów — przeważnie z Warsza” 

wy. Deszcze uniemożliwiały spacery, 

wycieczki, a nawet normalne prze” 

prowadzanie kuracji. Dopiero lipiec 
zbudził „nadzieje słoneczne”—i, cho- 

ciaż dość często wysyła chmurki na 

postrach lekkostrojnych pań, jednak 

pobyt w Druskienikach przynosi ku-| z 
racjuszowi pożądany wypoczynek. 

Zjazd więc gości rozpoczął sie na 
dobre. 

W porównaniu nawet z rokiem 
zeszłym— rozwój Druskienik jest wy” 
raźny. 

Dyrektor Zarządu p. Malinowski 
wciąż pracuje nad podniesieniem kul- 

turalnych potrzeb zdrojowiska—które 

leżało w ogniu dział rosyjsko-nie- 

"mieckich i było przez niemców zra- 
bowane. Obecnie funkcjonuje kilka 
skrzydeł olbrzymiego zakładu. Oprócz 
normalnych wód solankowych—moż* 

na korzystać z kąpieli bo:ewino- 

wych i gazowych. Przy Zakładzie jest 
plaża nad Niemnem, kąpiel słonecz- 

na w lesie sosnowym, kąpiel Nie- 
meńska i kąpiele zimne na Rotni- 
Czance. Asystent przy lekarzu zdro- 

Jowym — d-rze Grodeckim — wymie- 
rza ciśnienie krwi. Każdy przyjezdny 
musi mieć świadectwo lekarza zdro” 
jJowego o sanitarnym ogólnym sta- 
nie przybysza. 

Druskieniki powracają do tradycji: 

zbudowano teatr i konchę dla or- 

kiestry. Teatr coprawda niewielki, 

| drewniany sle zkustyczny. Okalająca 

lego weranda tworzy cukiernię, im- 

ponującą pierwszorzędnymi ciastkami 

| kawą, na którą uczęszcza Sama... 

pani Sztralowa, obecnie tu bawiąca. 

Trupę zorganizował artysta  gro- 

dzieński pan Malinowski. Przedsta- 

wienia odbywają się 3 razy tygo* 

dniowo. O składzie trupy, repertua- 

rze i wykonaniu napiszę później — 

po zorjentowaniu się i poznaniu ro 

dzaju talentów. Na razie jednak mu 

szę zaznaczyć, że wykonanie „Świtu 

dnia i nocy” — wywarło nader do- 

datnie wrażenie. Publiczność chętnie 

popiera instytucję która ma już swo- 

ją historje. Przecis teatr Druskienic- 

ki istniał w końcu pierwszej ćwierci 

w XIX a na deskach jego występo” 

wali artyści grodzieńscy, warszawscy 

i wileńscy (dram. i opera). 

Warunki istnienia w  Druskieni- 

kach są zupełnie możliwe, przeciętnie 

w tym sezonie za pokój z utrzyma: 

niem w pensjonacie „płaci się 9—11 

ł a nawet 8 zł. „Hotel Europejski” 

"po europejsku urządzony dzierżawi 

p. Białowąs z Warszawy. Ktokolwiek 

| przyjeżdża do Druskienik bez zamó- 

wienia, może się zatrzymać u go- 

ścinnego gospodarza, który zawsze 

ma zarezerwowanych parę numerów 

reprezentacyjnych. Przy hotelu pod 

kierunkiem pani Białowąs funkcjonu- 

je restauracja—z doskonałą kuchnią. 

Utrzymanie w hotelu jest droższe, 

jak np. w Gdyni — od 9 zł. za codz. 

jutrzymanie i wyżej, zależnie od ja- 
! kości pokoju. 

Rano i wieczór gra orkiestra pa- 

na M. Salnickiego z Wilna (12 osób). 

Widzimy tu znane twarze... z opery 

naszej. Przed muszlą stoją ławki, 

zwykle wypełnione słuchaczami. 

Jek się bawimy, co się wogóle u 

nas dzieje — Opiszę W następnej 

1. 

korespondencj Antoni Miller. 

  

— 

  

—————— 

KRONIKA. 
na Dziś—Elzbiety Kr. Wd. 

Środa |  Jutro—Weroniki P., 

8 Wschód słońca g. 3 m. 26 

Lipca Zachód _„ —g.7 m. 56 
———   

Bibijoteki | muzea. 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

— Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich ; 

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

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 

orozumieniem z jednym z członków Zarz. 

ма) w środy, piątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 

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

nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta od 22 czerwca do 1-go 
września w dnie powszednie (prócz ponie- 
działków rano) od10 dol lod 4—7. W 
poniedziałki od 4—7. 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

łe podszycie sosnowychi jedlinowych 

młodziaków), orsz czarny las liścia- 

sty, Ten dzielą, określeniem miejsco* 

wem, na: 8) gród, z glebą gliniastą, 

(grab, klon, brzost, lips) b) oles, (ol- 

cha i jesion) grunt wilgotniejszy, i 

jełosmycz, osika i pojedyńcze gatunki 

leśne te obszary zlewa Biała, Lśna, 

Nerew i Narewka, tworząc liczne ma- 

łe dopływy, strugi I bagienka, o spe- 

cyficznej roślinności. Gatuaków drzew 

naliczyć można w Białowieży do 40, 

czyli brakuje tylko sześciu drzew do 

46 polskich ogólnych okazów drzew- 

nych. 
у Sosna i šwierk są najliczniejsze, 

dalej idzie charakterystyczny dla Pu- 

szczy, nie spotykany w tem skupie- 

niu  gdzielndziej grab, dąb i klon 

właściwy, rosną też dziko i obficie, | 

dochodząc do niezwykłej smukłości 

i grubości, oraz wieku kilkusetletnie- 

go, (dęby). 
» kBrzozy, olsza czarna, jodły, wiązy 

i lipy, jesiony, ongiś cis, dziś zanikły, 

wielka rozmaitość krzewów: leszczyna, 

trzmielina, wilcze łyko, suchodrzew, 

kalina, czeremcha, jagody: jeżyny, 

borówki, poziomki, czernice. Wije Się 

też bluszcz, okaz południowej flory, 

łącząc, się z brzozą północną drze- 
winą. 

Najciekawszą formacją roślinną w | PO 

Białowieży są bagna. Zajmują one 
duże obszary we wschodniej części 

terenu leśnego, suchego. Południowa 
część bagien zowie się Dziki Nikor, 

łączący się z bagnem, Głęboki kąt. 

Podłoże stanowią zbite darniny mchów, 

na niem rosną rośliny zielne różne 

gatunki torfowców,. płonników itp. 

Flora kwiatowa Puszczy, jest bardzo 

bogata | ciekawa, posiadamy o niej 

ze dwadzieścia dzieł, przeważnie w 

niemieckim języku. Z płazów i gadów 

Pogotowie ratunkowe." 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

horych (m. Wilna I N.- Wilejki) — 

| pesa ańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszyst! ubez- 

leczonym | Ich rodzinom w Poliklinica 

Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 
od 8—9. 

Poradnia Polsk, Żrzesz. Lekarzy Spec- 
- —Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 

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

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyžurują:. 

Domańskiego nominikeiska 14. 

Jundziłła— Mickiewicza róg placu Łukisk. 

Mańkowicza—Piłsudskiego róg Nowogr. 
Szyrwindta—Niemiecka 15, 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 

  

URZĘOOWA. 

Podział XII obwodu in- 

spekcji pracy. Jak się dowiadujemy 

XII obwód inspekcji pracy definityw- 

nie jeszcze nie został podzielony, 

natomiast w tych dniach ma być 

przesłany wniosek do Ministerstwa 

Pracy i Opieki społecznej w sprawie 

podanego Most nas w Ne 148 po- 

dziełu. (x) 
— Djety członków komisji 

rozjemczych. Dla załatwienia za- 

targów pomiędzy właścicielami nie 

ruchomości miejskich a dozorcami 

domowemi rozporządzeniem Ministra 

pracy i- Opieki społecznej zostały 

ustalone: 
Przewodniczący, o ile nie jest nim 

inspektor pracy, lub urzędnik wyzna” 

czony przez inspektora pracy pobiera 

za każde posiedzenie komisji roz- 

jemczej wynagrodzenie, odpowiada 

jące każdorazowej djecie dziennej 

jurzędnika państwowego IX stopnia 

służbowego. 
Członkowie zaś komisji pobierają 

wynagrodzenie, odpowiadające každo- 

razowej djecie dziennej urzędnika 

państwowego XI stopnia (x) 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. 

We czwartek dnia 9 lipca O godzi- 

nie 8 wieczór odbędzie się posie* 

dzenie Rady Miejskiej: 
Na porządku dziennym: 

  
: į 

1) Sprawa utworzenia Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna. 

2) Podanie właścicieli kino - teat- 

rów o zmniejszenie podatku. 

3) Podanie dzierżawcy majątku 

Ponary o zmniejszenie tenuty dzier- 

żawnej. 
4) Sprawa subsydjum Dyrekcji 

teatrów polskich w Wilnie. 
5) Sprawa podatku od nierucho- 

mości. 
6) Sprawa do asygnowania kre- 

dytu na wykończenie domu nabyte- 

go w Zwierzyńcu dla potrzeb szkol- 
« nych. 
| 7) Sprawa nabycia domu dla 
szkoły powszechnej w Górach. 

8) Sprawa kredytu na kupno dru- 
giego podwozia dla straży ogniowej. 

9) Sprawa umieszczenia pienię- 
dzy w bankach. 

10) Sprawa rozrachunku z P. 
| Abolnikiem byłym dzierżawcą Grand 
Hotelu. у 

| 11) Podanie związku pracowników 

i miejskich o wyasygnowanie zł. 

tytułem zwrotu części kosztów na 

„wydatki związane z dochodzeniem 
strat z powodu okupacji niemieckiej. 

12) Skarga Mojżesza Zewina i 

Jakuba Potasznika na uchwałę Ma- 

28,  gistratu z dn. 31.1 r. b. w sprawie 

odmowy na wznowienie umowy 

dzierżawnej na korzystanie z części 

zaułka Hajda. 
13) Wybory przedstawiciela Rady 

Miejskiej do Rady Opieki Społecz 

nej. B 

14) Wybory przedstawicieli Rady 
Miejskiej do Urzędu Dyscyplinarne- 

go l-szej instancji dla nauczycieli 

publicznych szkół powszechnych m. 

Wilna. (I). 
— Zatwierdzenie ostatniej u- 

Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa chwały Rady Miejskiej. Jak się 

RR “= 

O 

daje się zauważyć dużo žab rozmai- 

tych gatunków padalce, jaszczurki, 

' węże wodne, trytony, jadowite żmije 

! zygzakowate, zaskrońce, błotne żół- 

wie; piętnaście prac naukowych o 

"tem traktuje. Motyli zaś nie mniej 

niż 169,naliczyli specjaliści Polacy, Nie- 

! mcy i Rosjanie którzy o nich kilkanaś- 

cie książek napisali. Ciekawym jest cał: 
kowity brak jezior, a w rzekach ob- 

fitość raków ale wcale prawie nie ma 

ryb. 
Roślin według K. Wojcickiego, za- 

wiera Puszcza do 2.000 odmian (ca- 

łość wielkiej Puszczy dzieli się na 

mniejsze: jałowiecka, świsłocka, ladz- 

ka, szereszewska. (lżywają też miej- 

scowi ludzie nazw dla uroczysk: Ha- 

cisk, Dworyszcze, Grabowiec, Choro- 

szy bór itp, | dla ostępow; Hnyleć, 

| Czupryki, Żołoice i Ohrad, Senujdyn 

i Nieznanowo. Ża polskich czasów 
Puszcza dzieliła się na 12 straży, po- 

lowali tu często królowie polscy i 

Wielcy książęta Litwy a zwłaszcza „o 

statni król co nosił kołpak Witoldowy”. 

Pierwsze wzmianki o Puszczy, znaj 

dujemy w Długoszu i Bielskim; opi: 

sują oni łowy na żubry i jelenie, ło- 

wy dla przyjemności, lub zaprowian- 

towania wojska, jak to miało miejsce 

w 1409, kiedy Jagiełło z Witoldem 
lowali tu 8 dni. Zwierzynę soloną 

w beczkach, spławić kazali Wisłą do 

Płocka, by posilać temi „konserwa- 

mi”, pułki idące pod Grunwald i Tan- 

nenberg. A znów w 1426 w czasie 

wielkiego moru grasującego w Polsce, 

szukali obaj Władcy Polski i Litwy 

schronienia w głębiach Puszczy z ro- 

dzinami. 
Być może, że miejscowość, zwa- 

na przez ludność Zamczyskiem, jest 

śladem pierwszej straży myśliwskiej, 

czy pobytu królów, a zameczek, je”   

śli posiadał białą wieżę w nowem 
dworzyszczu, mógł nazwą tą Puszczę 

całą obdarzyć. 
Polowali w tych niezmiernych knie- 

jach, Jagiellonowie przedewszystkiem, 

zwłaszcza Zygmunt | 1 Zygmunt 
August, Stefan Batory z ulubionego 

Grodna często zaglądał, stąd pamiąt- 
ka: Góra Batorowa, Jan Kazimierz 
również tu polował. Ale najwspanial 
sze łowy urządzali Sasi, o czem 

świadczą współczesne ryciny i obe- 
lisk pamiątkowy postawiony za roz- 

kazem Augusta Ill. Tenże król wy- 

budował opodal, nad brzegiem Na 

"rewki, piękny pałacyk  myślinski, 
| spustoszony w 1812 r. przez francu- 

| skie wojska, potem odnowiony. Za 

Stan. Aug. Ponietowskiego podskar- 

bi Tyzenhaus puszczę Uporządkował 

i podzielił. Za Aleksandra II cesarza 
rosyjskiego w 1891 r. wymurowano 
obecne szkaradzieństwo, cary lubiły 
tu polować. 

| W straży Hajnowskiej był wów- 

|czas Zwierzyniec, obejmujący 12-cie 

wiorst kwadr. obszaru i tam się od- 

bywały polowania panujących, tam 

stał domek myśliwski, i żubr odlany 
ze Śpiżu (obecnie w Warszawie). 

Ludność zamieszkująca Puszczę 

w obrębie wsi, których jest 36, sta- 
nowi ciekawy typ ludzi leśnych, 
pierwotnych, dotąd odzianych samo 
działem brunatnym i. używających 

łapci plecionych z łyka lipowego. 

Zajmowali się kłusownictwem i bart- 
nictwemn, dziś po większej części rol- 

nicy, służą w straży, lub najmują się 
do eksploatacji lasu. Są to potom- 

kowie dawnych Jadźwingów, oraz tu- 
bylcy Białorusini ongiś unici, dziś 

prawosławni i używający mowy bia- 

łoruskiej, oraz Mazury, „budniki”, 

wypalacze smoły, odznaczający się   
ч 

dowiadujemy Delegatura Rządu ma 

zatwierdzić protokuł z ostatniego po- 

siedzenia Rady Miejskiej bez zmian. 
Posiedzenie delegatów 

Związku Miast Polskich. Związek 

Miast Polskich zawiadomił magistratm. 

Wilna, że w dniu 10 lipca w Warszawie 

odbędzie się w sali Konferencyjnej Mi- 

nisterstwa Sksrbu posiedzenie Dele- 
gatów Związku Miasta w sprawie 
państwowego funduszu rozbudowy 
miest jednocześnie prosząc, żeby 

magistrat m. Wilna wziął udział na 

tym posiedzeniu. () 
— Lustracja przytułków. Na- 

czelnik wydziału opieki społecznej 

przy Ministerstwie Pracy i Opieki 

Społecznej p. Dworzańczyk, wczoraj 

w towarzystwie jednego z urzędni- 

ków Delegatury Rządu zwiedzał nie- 

które instytucja opiekuńczo społecz 

ne w Wilnie. 

Między innymi zrobił  prze- 
gląd schroniska Tow. „Dem Serca 

tunkowego dla dzieci chrześcjańskich 

—obecnie im. Zubowicza, Domu 

Opieki Matki Bożej (sióstr Magdale- 

nek), schronisko przy ul. Trwałej, 

żłobek imienia Marji, schronisko 

nieuleczalnych, Domu „Dzieciątka Je- 

zus*, schroniska litewskiego przy ul. 

Ostrobramskiej i inne. (x). 

— Prośba młynarzy. Prawie 

wszystkie młyny wileńskie złożyły po* 

danie do władz, prosząc © podwyż” 

  Jezusowego”, byłego pogotowia ra- | 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Ubytek bezrobotnych. W 

związku z podaną przez P.U,P. P. 

wiadomością, iż w ciągu jednego 

dnia (30 ub. miaciąca r. b.) bezro- 

botnych, zarejestrowanych w P.U.P.P. 

zmniejszyło się o 319 osób, dowia- 

dujemy się,iż takowe zmniejszenie bez- 

robotnych nastąpiło wskutek zdjęcia 

z ewidencji tych bezrobotnych którzy 

w ciągu miesiąca nie zgłosili się do 

urzędu. (x). : 

— Komisje rozjemcze do spraw 
dozorców domowych. W dniu 
wczorajszym odbyło się w inspekto* 
racie pracy posiedzenie komisji roz- 
jemczej do spraw dozorcėw domo- 
wych. Na wczorajszem posiedzeniu 
rozpatrzono 9 zatargów indywidual- 
nych. 

Posiedzenie komisji rozjemczej, 
które się miało odbyć onegdaj nie 

doszło do skutku, wskutek nie sta- 

wiennictwa się przedstawicieli kamie- 

niczników 1 zostało odłożone na 

czwartek 9 bm. (x) 
— Regulacja płac. Dzisiaj w 

Inspektoracie pracy odbędzie się 

konferencja dla uregulowania płac 
robotniczych przy robotach budowla* 
nych. (x) 

U. BIAŁORUSINÓW. 

— Depesze w obronie ks. W. 

Godlewskiego. Parafjanie kościoła   szenie ceny na mąkę stołową. 

Wobec obecnej konjunktury ryn- 

„kowej, władze prawdopodobnie nie 

uwzględnią powyższej prośby tem 

bardziej iż mąka stołowa mielona 

'jest z takiegoż żyta, jak i mąka 
inna. (x). 

;  — Zapomoga na prowadzenie 
domów ludowych. Polska Macierz 

‚ Szkolna ma otrzymać w tych dniach 
z sum rządowych 3.000 złotych, ty- 

,tułem zapomogi na prowadzenie do- 
mów ludowych. (x). 

: SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Preliminarz związków ko- 
munalnych. Według preliminarza 

budżetowego na r. b. dochody wszyst- 
kich powiatowych gminnych i miasta 
Wilna związków komunalnych ziemi 
Wileńskiej wynoszą 12,833 986, a roz: 

chody 13.881.784 złotych. 
Niedobór ten wynika w związku 

z udziałem samorządów w kosztach 

utrzymania policji. (x) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Uroczystość wręczenia dy- 

plomów na kursach handlowych. 

W obecności ks. biskupa Bandurskie- 

go p.p. Wimbora, Rzewuskiego, Iszo- 

ry, | przedstawiciela wydziału depar- 

tamentu przemysłu i handlu p. W. 
Kurnana odbyła się w dniu 5 b. m. 

uroczystość wręczania świadectw abi- 

turjentów Handlowych rocznych Kur: 

sów prywatnych Marji Przewłockiej. 
Kursa te egzystują już sześć lat, 

a w tym roku wydały 26 świadectw. 
Po licznych mowach i ceremonjach 
pani Przewłocka zaprosiła obecnych 
na herbatkę. 

Sympstyczna atmosfera panująca 

przy stole zatrzymała na kilka godzin 

gości, którzy w mowach swych ży” 

czyli pani Przewłockiej by wiele lat 

w Żodziszkach, który się stał świad- 

kiem smutnych zajść na tle kazań 

białoruskich, — w obronie swego u* 

więzionego pasterza, wystosowali na- 

stępujący telegram do p. Prezydeta 

Rzplitej w Warszawie, zredagowany, 

w języku białoruskim: „22.VI.25. na* 

szego proboszcza parafji w Żodzisz* 

kach ks. W. Godlewskiego policja 

zabrała od nas i wywiozła, by stero- 
ryzować nas Białorusinów katolików, 

a tó z tego powodu, że ks. Godlew- 

ski począł wygłaszać w naszym ko- 
ściele kazania w mowie ojczystej. 

Prosimy by pan Prezydent zli- 

tował się nad biednymi Biatoru- 

sinami - katolikami i wydał rozpo- 

rządzenie by nam wrócono naszego 

pasterza, gwałtem nam zabranego”. 

29.V1,25 r. Parafjanie w Żodziszkach”. 

W tymże dnią wysłano w tejże 

sprawie depeszę w_ języku polskim 

do Nuncjusza Papieskiego w War: 

szawie Msg. Lauri, o treści analo- 

gicznej z wyżej przytoczona. 

— Teatr białoruski. Praca przy: 
gotowawcza nad organizacją biało- 

ruskiego teatru objazdowego zbliża 

się już ku końcowi i niezadługo te- 

atr ten pod kierownictwem p. F. 

Olechnowicze, wyrusza na prowincję. 

Odpowiednie władzy wydały już kon- 

cesję na tę imprezę. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Zebranie towarzystwa ho: 

dowli gołębi pocztowych. W -dniu 

9 bm. o godzinie 7 wieczorem w 

mieszkaniu p. Maciejewskiej przy ul. 

Wileńskiej 37 (restauracja złoty róg) 

odbędzie się ogóle zebranie czlon- 

ków towarzystwa hodowli gołębi po- 

cztowych. 
Sympatycy proszeni. są © przy*   

jeszcze powtarzała się ta uroczystość. 

mową z akcentem 
i wyznający katolicyzm. W czasie 

wojny bandytyzm i zdziczenia, przy- 

brały tu formy zagrażające spokojo- 

wi okolicy, obecnie zdają się te spra- 

wy zlikwidowane. 
Wielu autorów od XVII w. pisało 

o Białowieży, po łacinie, po nie 

miecku, po francusku i po polsku; 

najpopularniejsze u nas są opisy 

Glogera i Sienkiewicza, są to jednak 

tylko opisy wycieczek, nie Przewod: 

niki. 
Ostatniego wieczoru mego poby 

tu, rozjaśnia się niebo. Wreszciel 

O cudnym, mokrym, różowym i opa: 

lowym przedwieczerzu słońca, rusza- 

my dzielną parą pięknych kasztanów, 

z uprzejmym p. nadleśniczym p. Mi- 

| łobędzkim, ozpogodzoną Puszczę. 

|Tamtego dnfs, z godnem wdzięczno- 

iści poświęceniem, obwoził nas w 

deszcz p. Kucharski. 
Jedziemy ślicznym, gęstym so- 

snowym lasem, falującym lekko ta- 

renie.. wznoszą się łagodne pagórki, 

to swobodnie, pojedyńczemi sosna- 

mi ozdobione, to w gąszcz zbiegają: 

ce się zwartą ścianą. drzew. Szem- 

rzą małe, ciemne źródełka, drzewa 

stoją ciężkie od kryształowych kro 

pel niedawnego deszczu i oddychają 

wilgotną, wonną parą. Hen na wy- 

ciętych duktach, biegnie w podsko- 

kach rudy, sprężysty kozioł, na dru 

gim widzimy sarnę, daleko, pasącą 

się w różowo-złotym zachodzie w 

puszystej warstwie ziół. 
Powoli podnoszą się opalowe 

mgły, są mleczno białe, srebrne, fa- 
lują otulają drzewa, kłębią się w do- 

linach jak dymy kraterów. Drzewa 
toną w nich po czuby, niby w obło- 

kach spłyniętych na ziemię lub w 

wielkiej sennej wodzie, kołyszącej 

4   

„królewieckim » 

bycie. (I) 

się pod światłem księżyca w rytm 

naszych myśli leniwych, rozmarzos 

| nych, zatopionych w smugach zapa: 

| chu i głębokiej, jak na dnie mor- 

skiem ciszy. 
A dopieroż nazajutrz... Puszcza 

i wita mię o 6-ej rano w słoneczny, 

| upalny dzień. Jaśminy w parku pa- 

chną, łąki skrzą się brylantowo-tę- 

|czowo, pachnie żyto i „błociuki” łą: 
kowe i leśna  „rojsteczki*. Rzucam 

się w mokrą, zieloną Puszczę, rozto- 

pioną w wilgoci parującej w gorą- 

cych promieniach słońca. Rzucam 

się jak w głęboką, bezdenną wodę... 

dziś ćwierkają tu niezliczone ptaki, 

j gruchają gołębie, graby drżą delika- 

taemi liśćmi, jasną zielonością bar- 

wiąc powietrze u stóp swych smu- 

kłych, gładkich pni... Chciałoby się 

iść miękkiem stąpaniem leśnego 

zwierza, prędko, tu i tam, i w ten 

ostęp, i po tych pniach zwaionych, 

ji w te paprocie ogromne, iw tamte 

maliny, skłębione w gąszcz, tamują* 

cą ruchy. Nurzać się w tej zieleni, 

„w tej samotności, w tem rośnięciu 

| wszystkiego w koła, tak wyrežnem, 

|w upalnem powietrzu, że zda się 

| słychać jak szemrzą soki w pniach 
drzew, a źródełka, niby krew w ży- 

(łach olbrzymiego organizmu, tiurlają 

rozkoszną melodję potężnego, wie- 

cznie odradzającego się życia. 

Na pożegnanie uśmiechnęła się 

| do male Puszcza całą krasą swoją... 

szeptała mi swe najpiękniejsze baśni, 

przez kilka godzin samotnego spa- 

ceru. 
Wędrowiec. 
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OSOBISTE. Wilji sieržant rezerwy odbywający ćwiczenia nisława Bercuka oskarżonych o to że dzia: ° 9 e c 
— rezerwy rocznika z 1899 r. Przyczyną nie: łając wspólnie zamordowśli męża Horba- 0żMia toš ci eny rynkowe. 

— Urlop p. K. Jocza. Nacze|- szczęśliwego wypadku była nieostroż- , czowej Michała Horbacza. Pierwsza z tej b e Na fiu! wileńskim Siotódan: wddniu 
nik wydziału pracy i opieki społecz- ność utopionego. czwórki dała impuls, a pozostali trzej wy- 7 b. m. następujące ceny: 

nej przy urzędzie Delegata Rządu — Przyłapanie gry hazardowej. K<nali jej por ysł. Nowy związek zawodowy. Aż, a; ą y: 

wyjechał na 2 tygodniowy urlop Z:- W dniu 7 bm., policja spisała piotokół za | Horbacz niezśmożny rolnik ze wsi Mi- e A Pako е ое 58 

y * 4 uprawiėnie grze hazardowej w klubie „O- Szukowicze pow. Wołożyńskiego przed woj- W Paryżu powstał związek zawodowy ZARA я 52 
stępstwo cbjąl p. Aleksander Trocki. gnisko“, j ną jeszcze wyjechał do Ameryki, zaš nie- | wypalaczy fajek. Jest to związek męžczyzn | Mal i i 4 

— Wyjazd prof. Remera. Kie- — Podrzutek. W dniu 7 bm. o до- ' ŪAYNO stamtad ромгбей do domu zastał | (a może | kobiet), którzy—wobec wznowie ąka e m e ..... e 

rownik Oddziału Sztuki przy Urzę: dzinie 13, pod Helą Miejską, zneleziono Kolkas ra aaa oi jedłalej "losem dla kde wh RA. Ti bea, Žo 42 
i znaiez с у a innych „niezawodowych* amatorów fa $ PUB Ar A Si" с dzie Delegata Rządu w Wilnie oraz chtopca lat 4, przy kt6rym znaiezlono kast; „i Czynił jej wstrętów ale przewrołąń ko: jek. Chddzi tu e doprowadzenie tego in- | Мака PYllowa amerykańska : . . 270 

Konserwato a Ziemieę Wileiską i К® Z paplsem M-eczyslaw Ožuszko urcdzo : @ 9 Mięso wieprzowe 2.35 
o а м AL my 4:X.21 r. Policja wszczęła dochodzenie. | Pleta chclała opanowač przywlezicny Owoc | strumeniu nałogu tytoniowego do stanu, w dwie mo mėsa a 3 130 

Województwo Nowogródzkie, prof. — Nielegzine posladanie broni. ; Tej Pracy w postaci <0CO dolarów którym fajka nie mogłaby być podejrzana) * PES tų 2.30 
J R hał dnia 5 b Se r SOWIE: Spisek vknuto, wciągnięto pozosiałych | o nowość. Dobra fajka podziela w tym] ”  peranie waj 7% 2,00 erzy Remer, wyjechał dnia m. я i 2 jka | y у z , Chybner Bronisław zam. przy ul. Obozo 2 rara 2 4 = „ wołowe trefue | gat. . .. 1,70 : j dwóch i powracającego z Iwji zamordowano: | względzie klasyfikację, stosowaną wobec ' 
па 5-tygodniowy urlop zagranicę, wej 3, zameldował poł. V kom., że Kusze- | šąd Okregos у SAS s . =. agkto 1,40 5 ą ięgowy po rozpatrzeniu tej ponurej | sziachectwa, wina i nielicznych innych : ю. 9 * 

rzeprowadzenia szeregu f4- lewicz Romuald, zam. przy ul. Kl:nowej 14, ! 55 ' . 5 „|. Kkėsrernė T gali VL 2,70 celem przep 5 ат 1 a jSprawy skazał zbrodniczych kochanków na | jeszcze dobrych rzeczy. W dawniejszym | мач ‚ 

chowych studjów nad nowoczesne mi a a broń palną, na którą niema zezwo* ; bezterminowe ciężkie więz enie, a dwóch | okresie tej mody — ukazywanie się w to» BIE aa AEK Mais 5,00 

metodami konserwacji zabytków sztu- * | wspólników na 15 lat taklegoż więzienia. warzystwie palacza o nowej fajce było wi PN OROWEE NA 0 5 4,00 
ki. W ściach śłużbowych га° — Kradzieże. Kimsl Jankiel, zam. sąd Apelacyjny wyrok pierwszej instacji | wręcz — shoking. (1) Słonina krajowa .. . . « . . . 2,50 

` czynnošciach S у przy ul. Mekowej 3, zameldował policji | zatwierdził, zmniejszając jedynie Juljanowi » атегуК ‚ . .. .... 2,40 | 
2 p. Remera p. Witold Hule- e |. dniu 5 e RAA Rybakowi karę do 12 lat więzienia. (1) Cukler raz. sę WSCH 2 

nia do autobusu ny osobnik s i w KSS ASA į 
wicz. (x) RÓŻNE: mu 2 kieszeni 600 ś © ro r. w p | Kasza - jęczmienna . . .. 70 

Aa anonimas L ala gryczana . . . . . . 90 i — W dniu 7 bm. o godz. 10, ze skiepų ы Ryž s z. sia GT PMS BSS SEB T SE LS a a ia Liar 0 OWE SDOREEF= HR A MA a 5 w Ta Syaieszka do „Elntandjt żelwzą mieszcaceśc Się przy m zer | Ruch wydawniczy. Ze sportu. Ser doldaby 051 MOR: 15 : ; S S64BIAIŃ. 4 LA ae 4 '85 l wa zam. przy ul Styczniowej 4, nieznani „Świat kobiecy" nr. 13:ty przynosi Regulamin zawodów o puhar ю 
a gt: a azja sprawcy dokonali kradzieży przyczem za- ! 100 modeli sukien, płaszczy | kostjaumów, WU. Z. O. P. N. RPM """ "aks 20 

©. » GIgAP!- brali ze sobą maszynę do pisenia systemu z kralny mody, Šeima Lagerlof, d. c. po- Wszystkich Karo th "udział Nafta litr mszą iš "40 
zowana przez związek kółek robotn!- : „Remington“, modeli aparatu do gńszenia wieści „Bez czego żyć nie można”, Curle žvali с Ea PRS R E Śledź tdk M 0 

czych celem zapoznania słę ze sta-, oraz klikadziesiąt pilników. Poszkodowany Skłodowska w Polsce, Wiek koblety, d. c. | wiazują o 31 pe SOZEEPEN=O ORLMIKENN=. GR Uaesioas i = 
nem gospodarstw wiejskich tych Wartešė skradzionych rzeczy Ocenia na Kobiety doby Napoleońskiej, Dobry głos, ROR CE nan OCZS DAN Waid ie w JEŻ 

g į cgėlną sumę 1000 zt. (nowelka), Dział szycia: napiersniki, sukien szdniu, wykreślaniu i zwałnianiu graczy, ! Isia sztuk. « «. . . сВр 110 
psństw. (x) į r S S ; jak przy grach o mistrzows wo, Żyto 100 klg. . . . . . . 4010) ! — W dnlu 7 bm ld l ka dla podiotka, mereżka wykonana na Ž dniu „. zameldowśno policji Р y Jeśli w normalnym czasie gry žadna 7 Jeczmien 100 klg, << . ... 42,00 

i kom , o kradziežy kafl! i szpitala Ko Tasas, e E, Sh d (żaden as drużyn nie os'ągnie zwycięstwa, wówczas Owies sieja. a. MS 31,00 
ё ы „ skewego na Antokclu. Kradzieży dokonali: przepisy I porady w kwestjach dom. I gosp. leciomi у ż Liemalakbibud Ga 03 056 14 

Zbrodnia pod Niemenczy Kuźmicz Stefan, zam. przy ul. Wlikomier- , Do każdego numeru dołączony arkusz Gowina alan 070] Drzewo metr 4. wash " 9:8.8 
nem. e A i Sagan eis, zam. przy ; krojów. - Jeżela waty zokrdaja. tozalzyGikeja  PBlśdyw 4 oka oj A: 120 

* W dniu 4 b. m. 6 godz. 22 min. "" Zwierżynieckiej 38. (I) ! = nie padnie, wówczas po pięclominutowej | eee 
Ё pauzie gra toczy się dalej, aż do chwili 

30 w zaścianku Kornaliszki, gminy 
Niemenczyńskiej Piotr Sienkiewicz— 

Na prowincji. 

— Zmiewolenie. W dniu 6 bm. mię- 

  

  

Teatr i muzyka. 

  
pźdnięcia pierwszej bramki, cały jednak ; 
czas gty nie może przekraczać 2 godzin 

  

Giełda warszawska 
były kleryk seminarjum duchowne 4 4. 16a 17 30 minut. (x) z d. 6—VII 2 ; - E , na trakcie Oszmiański ‚ z d. 5 r. Giełda pieniężna 
о wileńskiego strzałami rewoiwero- BR dzy wsią Mi szk i e i Niemiež о: — Teatr Polski. „Żołnierz Królowej sprzed i 

g i POMIRCZY wsją: Mies Kaucą т miež, 20 Madagaskaru” zadał kłam t k Terminy zawodów har Wii ы sina kapie wymi zabił ojca swego Wincentego, stała zniewoloną Julja W. lat 26, mężetka, За a w 3 si ži co di ają y z 5 R " puhar = Belaja 24.70 24,76 24,64 
macochę Weronikę i ranił jej paro zėm. we wsi Studziszk! gm Rudomiūsklej = ogórkowe czasy, gdyż codziennie zapeł- a A Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
letni A k oczem zbiegł w POV- Wileńskiego, która po sprzedaniu En ea 0 paiee miejsca. Ва 1 rozgrywka w sobotę dnia 1 sierpnia Holandja 209,07 2 9,57 208,57 
etnią c tę Ua 9 mleka w Wilnie powracała do domu. Wy- > ane › Tt sjąca "e fowego „šmiechu.i r. b. Makkabi — Sparta BAS = 25,38 25,39 25,27 
kierunku Litwy. 'mieniona poza tem została okradziorą z wi = 5 poj m O „rain I 2 rozgrywka w niedzielę dnia 2 sierpnia į NO*Y York 5,18H/2 5,20 5,17 

Natychmiast zostało zarządzone 4 złotych. Zniewolenia dokonał Wolejszo Šiai Is akeles ak al kanialej CAS IDA S Erg p Vlšitai į Paryž 244541 24,39 
ścisłe obszdzenie granicy i pościg. | Plotr zam. przy ul. Krakowskiej 57, pod Ł „SZECHEREZADA” w SAS 3 rozgrywka w sobotę dnia 15 sierpnia Praga 154412 15,48 15,41 

р Ъ. wykonaniu swiet У P Wied 2812 9 Ё hał ko: 9!“ źbą zabicia nożem Razem. z Wołejszo 1 b. Pogoń — Ognisko /tedeń 73,28!/2 873,47 7310 
Na miejsce wypad u wyjec 1ał ko* Byl: Jastcębski: STAGIMA => Jarenicz Mie; |<] Z. Jaroszewskiej. sióstr Korzeniowskich, | "- 4 Ada SIE žaidi ania 16 šierzaia | YIOcY 19,538/4 1959 10,48 

mendant powiatowej policji państwo= | czysław I Statkiewicz Władysław. () warmia» prenest WIBCU Nad |... wiijać ZER KOS ss POUR | Szwajcarja 101,10 101,35 100,85 
wej Dybowski i sędzia śledczy p. Sien- — Samobójstwo urzędnika. Wczo — уег k SS ele CMAZENYIE Stockholm - 139,75 140 10 "39,40 
kiewicz. raj o g 8 min. 30 zrana w Trokach strza- s Teatr Letni. Dzie piemierckie Półfinał: Kopenhagą i i śżd2 a 

W pozostawionych listach do po: j łem ca kare ry aycia były „syeznej operetki Offenbacha „Piękna Hele- 1 gra w sobotę 22 sierpnia pomiędzy Eri f: 24,421/3 24,49 2446 
licji, zabójca pisze, iż nie trzeba go ; E ais Marui Gi S 066 na” z W. Kawecką w roli tytułowej. Piękne j zwyciężcą z 4-ej I 1-ej rozgrywk. : ! 8 proc. Poż. konwers. 72—73, у 

poszukiwač, gdyž zamierza utopič się = > | melodje I dowcipne libretto tej znakomitej 2 gra w iedzielę 23 slerpnia pomiędzy ; Poż. kolej. _ 90-—5,- 90 

w jeziorze na Litwie. Zastrzelić się | Rade se kd 1 K LA zwyciężcą z 2-ej 1 3:ej rozgrywki. Pożyczka zl. 71—13.50 
2 1 ,<u i sprawiają że eperetka ta jest ciągle ы ož. dolar. 65,- 67 

obawia, gdyż to jest nie pewne. (x). | młoda | żywa; cóż dopietg, gdy-role. tytuło- A : 41/49/o |'sty z. T. Kred. Z. przedw. 2250—23,10 
jwą kreuje najświetniejsza jej przedstawi- W niedzielę 30 sierpnia r. b. spotkają j 5%0 listy z. warsz. przedw.  19,00—19,15 

WYPADKI i KRADZIEŻE. Z $ du. | ciclka W. Kawecka. „Piękna Helena“ otrzy: | slę zwyclęžcy z 1-ej I 2-ej gry półfinału  -| 41/з % WÓZ. pokiwG В 1575 ——-—-—--————-- { 
W Wilnie Šukgios Bija said х Ai nową jk Ie Tigra I rekwizyty I PRE zawodów o godzinie 17-ejj 6%0 obligacje Warszawy z 17 r. 4,85—4,90 

. neg а pelacyjny rozpoznawa ostjumy. Reżyseruje i gra Agamemnona Į punktualnie. 

— Utopienie. Wczoraj w godz. przed- ' spawę czwórki zabójców: Anny Horbaczo: , K. Krugłowski, Memelausa zaś J. Kurnaro- Gospodarze umieszczeni na pierwszem 8 z 
Redaktor Józef Batorowicz. południowych utopił się podczas kąpieli w wej, Konstantego I Juljana Rybaków i Bro-  wicz. 
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ICA LITEWSKIEGO STO*ARZYSZENIA LECZN 

KTO CHCE 

     

    

  

   

posiadać 
bibljotekę 

winłen zaprenumerować 

o bardzo zajmującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. 
Jezierskiego, przy współpracownicteie wybitnych sił l'terackich, 

Wilno, Wileńska 28. 

  

DARMO Hi i 
| 
! 

пе жёппу, е!еКгусгпу пт8за?. 

UWAGA 

ś miejscu 

POMOCY SANITARNEJ 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11 |od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od lg2; kobiece 11—12; 

oczu 1—21/2; uszu, nosa I gardła 2—4; zębów 1—2; skórne | weneryczne 10—11 I od 2—3; nerwowe 11—12. 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietldnie, elektrycz- 
Laboratorjum analityczne. 

(x) 
* 

noz 

i 

Pantofle damskie prunelowe 
zł. 5 za parę. 

  

usuwa radykalnie za- 
przez władze 

= 

Jąkanie: „Zakł. leczn. dla jąkałów 

S. Žylkiewicza, Warszawa, Chłodna 22. 
Na sezon letni przyjmuje się pacjentów w Warsza- 
wie I w Miedzeszynie, w willi własnej. 

- eik MT SMA AAA U 
| EAZAACACZCZZACA PCA ZAZZDAZGCZEA ТЗ ТО РО ЕО 00090006.2405062305290604260578 | Skradziono 

Firma „EXPRESS* Sklep obuwia 3 

о 

dokumenty na Im. Sia 
nisława Butkiewicza, jako 
to: książeczkę wojskową, 
wydaną przez P. K. u. 

  

2 = а 3 Si Wilno oraz Świadectwa 
p: paocnik PROZY literacki i o wes” została przeniesiona na III, NIEMIECKĄ Nr. 35 BI a. z a. SIA 

„Biesiada Literacka Poleca wszystkie gatunki i rodzaje OBUWIA u jtym wyborze. GRE 
STALE ostrzeżenie 

| podane w „Kurjerze WI- 
leńskim* w Ne 148 | 149, 
gdyż weksle zostały od- 

nalezione. 

  
gdyż otrzyma jako premjum 

tomy zajmujących powieści najcelniejszych 
autorów polskich 1 obcych, każdy «objętości cd 

160 do 240 stron druku 

tylko za 5 zł. 20 gr. miesięcznie. 

Redakcja i administracja: Warszawa, Nowy -Świat 50, tel. 29-60. 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, 
recznie zł. 62 gr. 40. Prenumerstę przyjmują: Administracja oraz wszy- 

stkie księgarnie I kantory pism. 2—1 

Inż. St. Miecznikowski. 

Polska Arakarnia 
akładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

ni. Żeligowskiego 1. 
IE NNIS SI 

Pantofle damskie skórzane 
ой 10 @ 14 zł. za parę. 

Pantofle damskie lakierowane 
zł, 18 za parę. 
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Z powodu przeniesienia do nowego 
A lokalu sprzedajemy wielką ilość wysor- 

- towanego 

OBUWIA 
trwałej jakości po wyjątko- 

wo nizkich cenach. 

EVE ZIE Z WESZŁA GZ CAC ZA Z MLB 

  

Buciki damskie skórzane i zam- 
szowe zł. 18 za parę. 

Buciki męskie zł. 20 za parę. 
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BOM HANDLOWY 

baval Vileiski 
wilno, ul. Wileńska 31. Tel. 382. 

Od 6-go lipca WYPRZEDAŻ resz. 
tek wełnianych i wszystkich letnich to- 

warów z dużym rabatem. 3—1 

Dom Handlowy 

F. Mieszkows 
Sp. z ogr. odp. 

Oddział w Wilnie, 
ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

| «SpRzEDaNO więcej Niż DWA MILIONY stoików 

MŁODOŚĆ 3 
iPIĘRNOŚĆ / 
nadaje, 
KAŻDEJ 
TWARZY. || 
ROBIECEJ 
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POLECA. : КРе'т° A : 

w dziale manufaktury CAZMI ; Poszukuję 2—3 pokoi 
S В Р, “= TTT kuchnią i wygodami ti iasta. Świeżo rzymane towary damskie | mąskie,. krajo USUWA RADYKALNIE piegi wągry, Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „Kurjerm 

mowe. Palta ię gotowe i na zamówienia. zmarszczki, ogorzałość i inne defekty cery. Wlieńskiego”. 

Własna pracownia krawiecka wykonuje pod gwa- URANGMIRNASSANKES a = Matia-wdoi й 

rancją wszelkie zamówienia. Przeróbki ubrań, 1 3 < > е ca Zaubion 
palt i futer. UwWi GA! Speej alna Spr zedaż Zgubiono ze 46 ody an | Błach abs 

  

letniego chłopca na | wydaną pizez Dyrekcję 
lato bezpłatnie |Isza | K. P. w Wilnie na imię* 
Portowa 23, mieszk. 24; | Antoniego _ Zabolskiego 

godz. 4—6. unieważnia się. 

sty Ne 1074/9873 wydany 
w 1924 r. przez Komise- 
rza Rządu na m. Wilno 
oraz ksjążkę wojskową 
roczn. 1888, wyd. przez 
P. KU w Wilnie na im. 
Samuela Joselsona, za 
mieszkałego przy ul. Ki 

jowskiej 11—8. 

— 

do okien autobu 
Sów oraz różne SZKŁA 555: 

Ceny fabryczne. 

N. ZALL, 
róg Rudnickiej i Wszystkich Seiętych 22. : 

w dziale meblowym 
Stale duży wybór różnych mebli. Przyjmuje slę wszelkie ro- 
boty stolarskie. Mebie blurowe plerwszorzędnych fabryk. 
Łóżka żelazne od najtańszych do najdroższych. 

Przy dziale meblowym fachowo prowadzona pracownia 
: tapicerska. Na prowincję wysyłamy zó zaliczeniem kole- 

jowym 1 pocztowym. Uigowe warunki. 

  

  

Żądajcie wszędzie 

„Kurjer Wilenski“.       
” 
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