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"Wilno, Piątek, 10 lipca 1925 r. Cena 15 groszy. 
  

KURJER WILEŃSKI 
. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

Wychodzi eodziennie próez dni poświąteeznyeh. 

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. 

przyjmują: Księgarnia eik, 
. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

Biuro ROA mo Ke Etefana Grabowskiėgo, Mickiewicza 4, pieru 
przyjmują 
róg Garbarskiej, 

    

   

   

   

tel, 82, Biura ogłoszeń | 
telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 805, 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie 
+ 

Wydawnictwo Biura Reklamowego Stefa 

Całkowity dochód ze sprzedaży Je 
Obrony Przeciwgazowej. 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARŻYSTWA. 

Prenumeratę 
S-to Jańska 1, Skład pa- 

Prenumeratę i ogłoszenia 

S$. Jutana, Niemiecka 4, 

Biuro ogłoszeń E 

biura rekl w krajn i zagr. l 

Żądajcie wszędzie 

„GAZY TRUJĄCE" 
Jednodniówka Wileńskiego Oddziału Towarzystwa Obrony Prze: 

clwgazowej z liustracjami pod redakcją prof. Jana Muszyńskiego. 

Cena 1 złoty. ‚ 
na Grabowskiego w Wilnie, Garbarska 1. 

dnodniówki na rzecz Towarzystwa 

Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 3—6 w 

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

  

wiście, gdy się widzi w Wilnie „ro- 

botnice”, pielące Plac Katedralny, 
można wyobrazić sobie, że nie by- 
łoby zbyt trudno „zwędzić” im pra- 
wo wyborcze, zwłaszcza przy zręcz- 
nej pomocy „anonimowego mocar- 
stwa“. Ale kto pobył trochę w Łodzi, 
w Zagłębiu i in. ośrodkach przemy* 
słowych; kto zna przedmieścia War: 
szawy i pamięta ich nastrój z r. 1905; 

kto przypomni sobie, jak chłop kra- 

Cena ogioszefi: 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

| 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

  
być przez administrację zmieniane dowolnie.   

kais Asi S a AIBA UA OST EITI REL OZN 

Wilnie głosi to z wiarą i przekona- gdy przeczytałem w „Słowie* wileń 

niem wielu rozumnych i uczciwych skiem, że warszawski teatrzyk „Qui 
ludzi. Pro quo” jest emanacją ducha žy- 

Słyszałem w pow. oszmiańskim dowskiego. Jest on istotnie przed- 

chłopa, który twierdził, że żyd słoń- siębiorstwem spółki, w której ele- 

ca nie widzi i dlatego używa maszy: ment żydowski dużą gra rolę. Ale 
ny (zegarka). Stąd krok już tylko do jego repertuar składa się przeważnie 

mniemania, że zegarek jest wymy* z tego, co dyrekcja zdoła zeskamo- 

słem żydowskim, jak i wszystkie tować kabaretom paryskim i wiedeń- 

maszyny, popędzające postęp i wy- | skim. (Dodajmy nawiasem, że ową 

wracające stosunki, uświęcone tra- | dyrekcję stanowi p. Jerzy Boczkowski). 
dycją. Sztuczek oryginalnych prawie się tu 

ра е Н о о R SA CO CZ ZDAM 0 Я НЕВ ЕНЕ ЕО ЕНО IA IO ) 

Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca: się į 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. й 

_——--——--_——-__---‘ 

Warszawa — Wilno. 
Zwierzenia osobiste. — Plusy Warszawy I 

minusy Wilna. — Tempo życia a kominy 
fabryczne. — Przestarzałe pojęcia. — Prze- 

cenianie potęgi anonimowego mocarstwa. 
— Uroki minionego. — Rola Polski w Wi- 

leńszczyźnie. 

Są ludzie, którzy los swój krzep- 
ką dłonią potrafią za łeb trzymać. 

Są Innl—co się losowi poddają, niby 

liście, wiatrem niesione. Do jakiej 
kategorji sam należę — nie wiem: 
któż bowiem własną istotę objektyw- 
nie przejrzy? Wiem tylko, że strasz” 
nie lubię pozostawać w domu i że 

na jednem miejscu długo usiedzieć 
nie mogę. Fatum jakieś gna po sze* 
rokim świecie i do włoczągi ciągłej 
zmusza domatora. 

Anim się spodziewał jeszcze kilka 
tygodni temu, że oto raptem porwie 
mnie wagon kolei żelaznej i w jed- 
ną noc przerzuci do Wilna. Nie chcia- 
łem tego. Bardzo lubię Wilno, ko- 
cham je nawet. Ilekroć jednak przy” 
bywam tu z Zachodu (a dla Wilna i 
Warszawa już jest Zachodem), zaw- 

sze potem cierpię na nostalgję 
za wanną tuż obok sypialni. To, co 

w Warszawie jest już rzeczą prawie 

pospolitą, tu wciąż jeszcze luksus 
stanowi. Wzrszawa ma kilkadziesiąt 

tysięcy telefonów, z których jeden ! 
Stoi poczciwie na mojem własnem kominów fabrycznych. 

szawie mozna jedynie domyślać się, 
że hen gdzieś nad kominami istnieje A 

kwadracik zakurzonego nieba. Żeby 
ujrzeć tę odrobinę, muszę otworzyć 
okno i wysunąć się nazewnątrz do 

połowy ciała. Inaczej wzrok tylko na 
szare ściany trafia. W mem miesz- 

kaniu warszawskiem nieraz mam 

wrażenie, że siedzę na dnie studni. 

Przykrego tego uczucia nigdy nie 

doznaję w Wilnie. Łatwo tu znaleźć 
pokój z widokiem przestronnym. 

Czerwone dachy, smukłe wieże koś- 
cielne, rozkołysana zieleń drzew i 

niebo, dużo nieba. 

Chmury płyną po niem bez po- 

śpiechu, w ruchu swym podobne do 

ludzi tutejszych, którym nigdy nie 
pilno. 

Spokój — oto, co przedewszyst- 

kiem warszawianina w Wilnie uderza. 
Łatwo domyśleć się, skąd on po» 

chodzi. Wystarczy porównać gorączkę   życia łódzkiego z temperaturą War- 

szawy, by zrozumieć, że cena czasu 

rośnie w stosunku prostym do liczby | 
W Wilnie, 

biurku; Warszawa ma 1100 „taxisów”, | gdzie wież kościelnych jest znacznie 
a każdy z nich bodaj raz na dzeń 
ryknie pod memi oknami; ma tram* 

waje elektryczne, które nietylko 

mnie, ale i mojego wroga przejechać 

mogą; ma kilkanaście teatrów i sze- 
reg sal koncertowych, do których, 
jako członek związków artystyczno- 

literackich, mam każdej chwili wstęp 

wolny... 
| nagle wszystkich tych i tym po- 

dobnych rozkoszy zostałem pozba- 
wiony. 

Siedzę w dużym, staroświecko a 

niedostatecznie urządzonym pokoju. 
Porządnie umyć się nie moge, bo 
wanna stoi daleko, aż u "Agresta", 
Nie mogę rozmówić się z redakto- 
rem „Kurjera*, bo żaden z nas nie 
ma w domu telefonu. Chcę sią z kim 
zobaczyć—muszę biedz piechotą, lub 
czekać pół godziny na autobus (a i 

za to niech Bogu będą dzięki). Te- 
atrów mało i trochę gorsze, koncerty 

rzadsze, kawiarnie puste, uliczny ruch 
leniwy, niebo bez aeroplanów... 

Bez aeroplanów, ale jest! W Wil- 

nie widzi się je, podczas gdy w War-   

więcej, niż fabrycznych kominów — 

czas długo, długo się namyśle, nim 

krok naprzód uczyni. 
* 

* * 

Nie jest też bynajmniej winą 

mieszkańców Wilna, ale następstwem 

układu stosunków (przedewszystkiem 

ekonomicznych), że pojęciami swemi 

tkwią wciąż jeszcze w czasach, które 

Europa dawno już pożegnałe. W 
Wilnie np. można się łacno spotkać 

z mniemaniem, że gdyby rząd p. 

Grabskiego sprytnie pogadał z żyda- 
mi, to potrafiłby naprawić „grzesz- 

ną” ordynację wyborczą p. Mora- 
czewskiego. Wielu warszawianom (i 
mnie osobiście również) też się wy- 

daje, że nazbyt duża część obywateli 

Rzeczpospolitej nie dorosła do praw, 
któremi ją obdarował p. Moracze- 

wski. Zwłaszcza dotyczy tob. zaboru 

rosyjskiego (crescendo w kierunku 

wschodnim). Ale Warszawa rozumie, 

że tego, co się stało, odebrać już 

nie można bez wstrząsów — i to 

wstrząsów bardzo ryzykownych. Oczy- 

kowski już 20 lat temu z całą świa: 

domością walczył o powszechne pra- 
wo głosowania — ten rozumie, że 

p. Moraczewski tylko trochę się po” 

śpleszył. To, co on darował, lud pol- 
ski po pewnym czasie wziąłby sobie 

sam i nie pomogłyby tu żadne ukła- 

dy z żydami. * 
Potęgę żydowstwa stanowczo Wil: 

no przecenia. Wprawdzie antysemita 

, warszawski przypisuje żydom rów- 
nież wszechpotężny wpływ' na rady- mi? Strojące się w. sobotę żydówki. 

kalizowanie Polski. Fle przeważnie Krótkie spodnice, odsłaniające kola- 

jest to tylko demagogja i uciekający | na, gołe ręce, ostrzyżone głowy — 

się do niej publicysta kpi sobie w wszystko to na tym gruncie staje się 

głębi dusży z „nabieranych” na nią | bezwstydem żydowskim. 

„frajerów”. W Wilnie co innego. W Przypomniało mi się to wczoraj, 

Nietylko, zresztą, maszyny. 

Faktem jest, że żywioł kupiecki 

jest niwelatorem świata. Wraz z bur- 

sztynami, wiezionemi z brzegów Bał- 

tyku nad brzegi morza Śródziemnego, 
roznosił od wieków kupiec i szczepił 

obce wiadomości i zwyczaje. W Polsce 

doniedawna rolę tę spełniał niernal 

wyłącznie żyd. Dotąd w Wilnie kto 

pierwszy idzie za modami paryskie- 

  
  = 

Z Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów. 

Sprawa naszej polityki celnej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Na wczorajszem posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Mini: 

strów został przyjęty cały szereg wniosków w sprawie polityki celnej. Roz- 
patrywane były sprawy gospodarcze Państwa, a przedewszystkiem polityka 
celno wywozowa. 

р 

Czarneckis о wizycie Mejerowicza. 

KOWNO. 9.VII. (Pat.). Minister spraw zagranicznych Czarneckis udzie- 

lił przedstawicielowi tutejszego „Echa* wywiadu o wynikach wizyty łotew- 

skiego ministra spraw zagranicznych Mejerowicza w Kownie. 

Wizyta Mejerowicza zakończyła się realnym rezultatem w formie kon* 

wancji arbitrażowej i posunięcia naprzód sprawy porozumienia gospodar- 

czego. 
Ё Oczekiwać należy — oświadczył dalej Czarneckis, że z wiosną рой- 

pisany będzie traktat handlowy łotewsko-litewski. Przyłączenie się Estonii 

do porozumienia łotewsko litewskiego jest bardzo pożądane. 

Dotychczasowa różnica zdań między Litwą a Estonją dotyczy zdaniem 

Czarneckisa, nie kwestji lecz metod postępowania. W ostatnich czasach 

zauważyć można w Finlandji dążenie do utworzenia ugrupowania bałtyckie: 

go złożonego z Finlandji, Estonji, Łotwy i Litwy jednak bez Polski. 

| Jest to najbardziej realna kombinacja związku bałtyckiego, co mini- 

ster Czarneckis z zadowoleniem stwierdza. 

    

Nieuczciwość. 

Przed paru dniami władze polskie odstawiły na granicę litewską Ja- 

na Gorczuks, obywatela litewskiego z pow. Telszewskiego, * który podczas 

wojny dostał się do niewoli polskiej i do tego czasu był w szpitalu, We- 

dług prawa międzynarodowego, Litwa winna była wydać wzamian za Gor- 

czuka obywatela polskiego. Jednak, władze litewskie, nietylko, że nie 

wydały nikogo, ale nawet odmówiły pokwitowania za Gorczuka. 

    
      

Krzywdzenie Wolnej Wszechnicy! 
Sprawa służby wojskowej studentów. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Sprawa poboru akademików do wojska została rozstrzygnięta w ten 
sposób że ci akademicy, którzy służyli w wojsku w charakterze ochotników 
i wskutek służby nie mogli ukończyć studjów, bądź ci, którzy mają ostatni 
rok do ukończenia studjów, — otrzymują odroczenie na jeden rok; nato: 

miast studenci Wolnej Wszechnicy z. odroczeń tych korzystać nie będą, 
gdyż minister oświaty p. St. Grabski nie chciał zaliczyć Wolnej Wszechnicy 
do wyższych zakładów naukowych. 

Sprawa ta jest już załatwiona ostatecznie. 
Widocznie Wolna Wszechnica tak zasłużona placówka na polu oświa- 

ty narodowej jest solą w oku tych różnych panów endeckich ministrów, 
którzy wysługiwali się zaborcom wtedy kiedy Wolna Wszechnica była 

wbrew wszelkim wrogim zakusom jedynym uniwersytetem polskim na zie- 

miach ówczesnego zaboru rosyjskiego (zwracamy uwagę na wczoraj umie 

szczoną w naszem piśmie odezwę Senatu W. Wszechnicy, który się składa 

z pierwszorzędnych powag polskiej nauki, wśród nich większość wykłada 
także w Uniwersytecie Warszawskiem. Red.).     ! 

nie spotyka. Wszystko tłumaczone z 

francuskiego i niemieckiego. Ponie- 

waż afisz tem się nie chwali, więc 

poczciwa naiwność wilnianina od- 

gadła tu zaraz pomysły żydowskie. 

* 

Ale ta poczciwa naiwność wilnian, 

ten spokój, te wieże kościelne, w 

zieleni tonące — wszystko to ma 

niewysłowiony urok. Tęsknimy za 
każdą przeszłością: nietylko własną, 

osobistą, ale 1.zbiorową, historyczną. 

Warszawianin czuje się w Wilnie 

odmłodzony. Tak, odmłodzony! Gdy 
byłem dzieckiem, takie same nie“ 

zdarne bruki miała Warszawa i tak 
samo, jak tu dzisiaj, brak wodocią* 
gów zastępował nosiwode. Lecz 

wszystkie te miłe sercu pamiątki 
skazane są na zagładę i na to rady 

niema. Kto, jak ja, lat kilka nie był 

w Wilnie i teraz nagle je widzi — 

stwierdzić musi, że Polska ciągnie je 
naprzód. Jest ono daiś bardziej 
Europą, niż było przed wojną. Mimo 

widocznego zubożenia, zaczyna co- 
raz bardziej żyć po zachodniemu. 
Stwierdzają to szyldy przeróżnych . 

jesc budzi się społeczeństwo tu, 

gdzie byli tylko zahukani, oszukujący 
władzę niewolnicy. 

Polska była tu i będzie czynni: 

kiem kultury, czynnikiem postępu, 

reprezentantką Europy. Będziel choć* 
by opierały się temu rodzime polskie 
żubry, widzące w każdej nowoczes- 
ności żydowstwo, w każdym kroku 

naprzód ku demokratyzacji — osła: 

bianie żywiołu polskiego, utożsa:* 
mianego z katolickimi b. 

belanami Jego Cesarskiej Mości. 

Choć wykonawcy praw naszych 

wciąż jeszcze budzą niezadowolenie, 

ale same prawa, dane przez Polskę 

temu krajowi, są zdobyczą wielką i 

duchowi Polski chlubę przynoszącą. 

Dlatego też choćby wszystkie majęt= 

ności żubrów rozparcelowano — 

Polska zwycięży tu tem właśnie, co 

wstecznictwo za niebezpieczne dla 

siebie uważa. 

BE 

————   

  

We wczorajszym numerze naszego pis: 
ma wkradł się zasadniczy błąd, a miano- 

wicie artykuł. p. Ruffa został zamieszczony 
z opuszczonym tytułem „Wolna Trybuna”. 

Redakcja artykuł ten traktuje jako dys- 
kusyjny, nie godząc się w całości z za- 
wartymi w nim poglądami. 

    

S A di a a TE DYCZOROIENWAY. 

Teatr Polski 
c z wrz 

| Dziś 

| Lołnierz Królowej Madagaskaru 
krotochwiia Dobrzańskiego. 

b 

W akcie Il „„Szecherezada”, 
Począlek o godz. 8 m. 15 w. 

szam- 
* 
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"Min. Skrzyf- 

Z SE 

Kd 

JMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Liczba poprawek do ustawy o 
reformie rolnej .wzrosła 

do 1200-u. 

Wszystkie kluby dziś przygotowu: 
ją się do jutrzejszego posiedzenia 
Sejmu, na którem odbędzie się dru- 
gie czytanie ustawy o reformie rol- 
nej, a więc i głosowanie. 

Ogromna ilość poprawek zostaje 
jeszcze teraz pomnożona przez dal- 
sze poprawki, składane przez posz 
czególae kluby, tak że zachodzi mo- 
liwość, iż ogólna ilość poprawek doj- 
dzie do liczby 1200. 

Z Sejmowej Komisji Komuni- 
kacyjnej. Sprawa nadużyć w 

Dyrekcji Radomskiej. 

Na wczorajszem przedpolud. posie- 
dzeniu Sejmowej Komisji Komunikacyj 
nej pos. Kapeliński (Wyzw.) złożył 
sprawozdanie о dochodzeniu, jakie 
prowadziły Dyrekcji Radomskiej w 
sprawie jej gospodarki. 

Referent postawił wniosek, aby 
komisja komunikacyjna zwróciła się 
do Sejmu o wybór komisji śledczej 
w danej sprawie. 

Komisja postanowiła przed po: 
wzięciem ostatecznej decyzji wezwać 
na popołudniowe posiedzenie mini- 
stra kolei poraz przedstawiciela Naj 
wyższej Izby Kontroli dla otrzymania 
odpowiednich wyjaśnień. 

Na popołudniowem posiedzeniu Sej- 
mowej Komisji Komunikacyjnej oma- 
wiano w dalszym ciągu nadużycia 
w Dyrekcji Radomskiej. 

Między innymi zabrał głos przed: 
stawiciel Najwyższej lzby Kontroli 
Państwa, który zakomunikował, że 
już rok temu lzba Kontroli zawiado- 
miła Ministerstwo Kolei o naduży: 
ciach w Dyrekcji Radomskiej i prze- 

  

biegu dochodzeń w tej sprawie, jed 
nakże dotychczas niema należytego 
rezultatu. 

W odpowiedzi na stawiane za- 
rzuty minister kolei Tyszka stwięr- 
dza, że nadużycia były popełniane 
nie w czasie jego urzędowania, na- 
tomiast sprawa o już dokonanych 
nadużyciach została skierowana do 
prokuratora Sądu Najwyższego, w 
wyniku czego 2 naczelnych urzędni- 

nich stanowisk. 
W krótkiej dyskusji przyjęto waio- 

sek posła Tabaczyńskiego (Ch. N.), 
który domaga się, ażeby materjały 
przeprowadzonego Śledztwa w ciągu 
3 miesięcy zostały złożone Sejmowi. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

Sejmowa Komisja Ochrony Pra: 

cy o ubezpieczeniu pracowni- 

ków umysłowych 

WARSZAWA. 9.VII. (Pat). Sejmo- 
[wa Komisja Ochrony Pracy, która 
obradowała wspólnie z komisją $Каг 
bową uchwaliła w drugiem czytaniu 
nowelę do ustawy z dnia 18 lipca 
1924 roku o ubezpieczeniu praco- 
wników umysłowych na wypadek 
bezrobocia. 

Uchwalono, jaką normę od któ- 
rej oblicza się składki i zapomogi 
zarobek dzienny 8 zł. Wysokość za- 
pomóg wynosi 30 proc., dla pracow- 
ników samotnych, a wzrasta do 50 
proc. dla pracowników obarczonych 
rodziną. 

Skarb państwa nie bierze udziału 
w kosztach ubezpieczenia. 

Do Zarządu Głównego funduszu 
bezrobocia mają być powołani dwaj 
przedstawiciele pracowników umysło*   wych. 
  

Nowy świetny sukces polskiej kawalerji. 
WARSZAWA. 9.VII. (Pat). W drugim dniu odbywających się w Alder- 

shot międzynarodowych konkursów 
rotmistrz Dobrzański na „Generale*, 
kadorze” i trzecią rotm. Dziadulski na „Jaskrawym”, a dopiero czwartą — roku. 
oficer kawalerji francuskiej. 

hippicznych pierwszą nagrodę zdobył 
zaś drugą rotm. Królikiewicz na „Pi- 

Natrafiwszy na warunki terenowe, odpowiadające normalnym warun- 
kom terenowym w Polsce, ekipa nasza zajęła pierwsze miejsce, stając się , 
przedmiotem powszechnej sensacji i uznania wielotysięcznych tłumów. 

s. 

    

Wiadomości polityczne. 
Odjeżdżając 

skl do dzien. Havre do Ameryki mi- 
nikarzy ame- Nister spraw zagranicz- 
rykańskich nych Skrzyński był że” 
A ь „bę gnany na dworcu przez 

ej. personel ambasady pol- 
\ skiej, dyrektora proto- 

kułu dyplomatycznego ministra Przez- 
dzieckiego, który udaje się do Lon- 
dynu, posła polskiego w Brukseli 
Szembeka. ! 

Na dworcu obecni byi również 
liczni przedstawiciele prasy amery- 
keńskiej, którym minister Skrzyński 
oświadczył, iż prócz wygłoszenia pre- 
lekcji w Collegjum Williamstown, ma 
on nawiązać ścisły kontakt z kierow- 
niczemi intelektualnemi kołami Sta- 
nów Zjednoczonych i moralny. 

Polska, powiedział minister, za: 

przez ciągnęła wobec Stanów Zjednoczo* przybył motorowy jacht 
nych dług materjalny. 

Dług materjalny, został już ure- 

sowe nie stanowią celu podróży mi- 
nistra. Pozostaje do uregulowania 
jedynie dług moralny, o którym 
Polska nie zapomni nigdy. 

Jako przedstawiciel rządu pol- 
skiego, minister zadowolony jest, że 
będzie mógł wyrazić wdzięczność 
Polski dla narodu amerykańskiego i 
braterskie powitanie dla licznej kolo- 
nji polskiej w Stanach Zjednoczo- 
nych, która zawsze daje dowody 
niewzruszonego przywiązania do ma- 
cierzy polskiej. 

Zaznaczyć należy, że na okręcie 
„Paris” na którym miaister Skrzyń* 
ski ma odbyć podróż do Ameryki, 

ków usunięto z zajmowanych przez | 

gulowany i żadne rokowania finan- : 

REJ BSK 

jjadą do Ameryki również i wybitne 
osobistości ze świata politycznego 
i dyplomatycznego Stanów Zjedno- 
czonych, między innemi ambasador 
Stanów Zjednoczonych w Paryżu 
Harrick, przewodniczący Kongresu 

|Longwood i prezes międzynarodowej 
Izby Handłowaj Both. 

Moskiewska  radjo- 
Sowiety o stacja komunikuje: W 

e za związku z kampanią, 
Anglją podjętą przez Anglję 

przeciwko Rosji sowie- 
ckiej korespondent Rosyjskiej sgencji 
telegraficznej w Londynie odbył ro: 
jzmowę z szeregiem przedstawicieli 
Labour Party. 

Naogół sytuacja zdaje się być 
' bardzo poważna. 
| Istnieje obawa zerwania stosun- 
ków dyplomatycznych między Anglją 
a ZSSR. 

į Mniejsza część członków rządu 
| angielskiego w tej liczbie Baldwin i 
Chamberlain usposobiona jest w kie- 

runku utrzymania stosunków z 
‚ 5. 5. В, 

Churchill, Birkenhead i inni mi- 
nistrowie dążą energicznie do tego, 
aby uczynić zerwanie nieuniknionem. 

W związku z tem przedstawiciele 
Traide Unionów wysłali do Baldwina 
pismo w którem domagają się 
zaniechania kampanji w kierunku 
zerwania stosunków  dyplomatycz- 
nych między Anglją a S. S. S.R. (Pat).   

WSTEEJEZN=SICT 

Vanderwelde oświad- 
a czył w wywiadzie z 

Sad lwspółpracownikiem | 
Europy. „Petit Parisien", 'že e- 
а wakuacja Zaglębia Ru- 

hry przez wojska belgijskie nastąpi 
przed przewidzianym ostatecznym 
terminem 16 sierpnia, 

Co się tyczy ewakuacji Ruhrortu, - 
Duisburga, Diisseldorfu to wymaga 
ona wymiany zdań przez państwa so- 
jusznicze. 

Odnośnie do zagadnienia bezpie: ; 
czeństwa oraz specjalnych układów 
w sprawie bezpieczeństwa Vander- 
welde oświadczył. że nie zeszła jesz 
cze z porządku dziennego sprawa 
protokułu  genewskiego, któremu 
Francja i Belgja pozostają nadal wier- 
ne. 

Minister belgijski wyraził dalej 
przekonanie, że sprawa stosunków 
angielsko sowieckich weszła w stad- 
jum bardzo poważne, dodał jednak: - 
że, iż nie poraz pierwszy zdarza się 
już takie naprężenie stosunków an- 
gielsko-rosyjskich. i 

Kończąc swój wywiad Vandaivel- 
de stwierdził kategorycznie, iż bez-, 
podstawne są wszelkie opinje, jako- 
by obecność w gabinecie belgijskim 
ministrów flsmandzkich mogłyby o: 
słabić uczucia, jakie żywi Belgja dla 
Frencji, | 

    
    

= państw ałtyckich. 
: Łotwa. | 

| Włoska eskadra w Rydze. 

+ RYGA. 9.VII. (tel, wł.). Doa Rygi 
'przybyła w powrotnej drodze z Pe- 
„tersburga włoska eskadra w skład; 
„której wchodzą: „Pantera”, „Leone” ! 
(i „Tygrys”. Komandor eskadry opo 
|wiada o swych wrażeniach z Peters- 
burga, iż podczas pobytu w Peters- 

„burgu Włosi byli owacyjnie podej 
mowani przez władze sowieckie. Mia- 
sto zrobiło na Włochach wrażenie | 
ujemne, gdyż jest bardzo zniszczone. ; 

' Włosi spodziewają się odwiedzin flq- 
ty sowieckiej dopiero w przyszłym 

Wilki w Latgalji. 

RYGA. 9.VIl. (tel. wł.). W Lstgalii 
"grasują wilki i to tak niezwykle zu- 
chwałe, że napadają nietylko na 

„bydło czyniąc ogromne szkody, lecz 
„i na pastuchów. i 

Rotszyld w Rydze. 

RYGA. 9.VII. (tel. wl.). Do Rygi ; 
Rotszylda ; 

„Eros“. 

i 
i Estonja. 

Sowiecki poseł w Estonji jest 
poważnie chory. 

TALLIN. 9.VII. (tel. wł.). Sowiecki 
poseł w Estonji Piotrowski jest po” | 
ważnie chory i udał się na operację 
do Berlina. 

! 

Szwedzka wycieczka w Tallinie. 

TALLIN. 9.Vil. (tel. wł.). 7 b. m. 
przybyła do Tallina szwedzka wy-; 
cieczka z min. handlu Swensonem 
na czele. Wszyscy uczęstnicy wy” | 
cieczki są członkami rjedioczenia 
szwedzko-sstonskiego, która ma ua 

  

— a = 

celu zbliżenie Szwecji i Estonji. W 
tej wycieczce biorą udział profeso-; 
rowie, członkowie parlamentu, dzia- 
łacze polityczni oraz kilku dzienni- 
karzy. Szwedzi zabawią w Estoni 
dwa dni. я ! 

' Żołnierze boiszewiccy uciekają 
co Estonii. ! 

TALLIN. 9.VII. (tel. wł.). 7 b. m., 
straż graniczna estońska zatrzymała 
kilku żołnierzy bolszewickich, którzy 
w pełnym rynsztunku przekroczyli 
granicę estońską. 

Czy to są dobrowolni uciekinie- 
rzy czy też wysłańcy w jakimś nie- 
wiadomym celu przez ich dowództwo 
jeszcze nie wyjaśniono. 

Konferencja min. 
nicznych. 

TALLIN. 9.VII. (tel. wł.). Konfe- 
rencja min. spr. zagranicznych Pol- 
ski, Estonji, Łotwy i Finlandji odbę: 
dzie się w Tallinie dn, 25 sierpnia. 

Spr. zagra- 

Obstalunek „Wniesztorgu” nie 
doszedł do suutku. | 

TALLIN. 9.VII. (tel. wł.). Sowieckie | 
handlowe przedstawicielstwo od dłuż- 
szego czasu prowadzło pertraktacje 
w sprawie zamówienia w tut. fabry- 
kach wielkiej ilości nici i materjałów | 
bawełnianych. Fabrykancy uważali 
ten obstalunek za korzystny, lecz 
musieli zrezygnować, gdyż nie uzy- 
skali kredytu na ten cel w banku 
państwowym. Krążą wersie, że „Wnie- 
sztorg” obstalował w Polsce 100.000 į 
pud. nici i 150 mil. metrów materja- 
łów bawełnianych. 

Sai TC I ORB 

Kobieta-lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 

P rzyjm. 12—5, (l. Mickiewicza 24 m. 4, 
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dostojnik. 
(Z bajek Kryłowa). 

Dostojńik pewien, pan rozległych 
właści, 

wprost z bogatego łoża poszedł do: 
wieczności. 

Było to dawno, więc dawne zwyczaje: 

przed sądem Plutona staje. 

Generalja, skąd rodem, co robił na 
na ziemi?.. 

— Satrapą byłem — odpowie — 

lecz się chwalić nie będę zbyt rządami 
5 swemi. 
Trudno, nie służyło zdrowie. 

Sekretarz mój więc stale rządził 
państwem całem 

On pisał ukaz — ja podpisywałem. 

Cbwilę namyślał się bożek. 

I nagle — „do raju!” — orzekł. 

Tu żacbnie się Merkury, stojący na 
boku. 

— Do raju!.. Za co? 

człek się przecie żadną nie 
wykazał pracą! 

Jakież motywy dziwnego wyroku! 

Na to Pluton: : 

— Acb, bracie! o motywy 
pytasz? 

Toć był durniem ten dygnitarz. 

A że władzę posiadał, każdy jego 
trud 

Ten 

byłby z pewnością źródłem niezli- 
czonych szkód. 

Za to właśnie raj mu dam, 

że innym się wyręczał, nic nie robił 
* sam. 

Benedykt Hertz. 
  

  

Białorusi Sowieckiej, 
Klub dia emigrantów 

w Mińsku. 

W najbliższym czasie zostanie 
otwarty w Mińsku przy uł. Uniwer- 
syteckiej 45 klub emigrantów i by- 
łych katorżan politycznych. 

Projektowane jest nadanie klubo- 
wi nazwy Juljusza Marchlewskiego.(x) 

  

Centralizacja domów dziecię- 
cych w Mińsku. 

Rada komiserzy ludowych B. 5. 
K. K. uchwaliła przenieść z Mińska . 
do imanych miast wszystkie domy 
dziccięce za wyjątkiem żydowskich.(x) 

Klub kobiecy bez kobiet. 

Przy polskim klubie robotniczym 
w Mińsku im. Roży Luksemburg 
istnieje koło kobiet, jednak powo- 
dzeniem to koło się nie cieszy, gdyż 

żadna kobieta jeszcze do niego nie 
wstąpiła. Zarząd klubu zwrócił się 
z odezwą do mężczyzn członków 
klubu, aby zwrócili „energiczną” u: 

(wagę swym żonom na ich niewłaś- 
ciwe postępowanie. (x) 

Komsomolcy-instruktorzy 
na wsl. 

К. ©. L. K. Z. M. K. uchwalił wy- 
delegować do 1 peździernika r. b. 
z miast i centrów przemysłowych na 
stałą pracę na wsi 2000 pracowni: 
ków komsomolskich. 

Wszyscy delegowani komsomolcy 
będą wykorzystani w charakterze in- 
struktorów komitetów gminnych i 
rejonowych L. K. Z. M. (x) 

  

Śn. Tadeugz- Sfdnisław 
Mróbleuski 

Nie mogąc w codziennem piśmie 
roszerzać ram wspomnienia, które 
biografją nie jest, chcemy jednak w 
pobieżnym szkicu zaznaczyć koleje 
życia Zmarłego, jego owocną pracę 
i manifestacje przekonań, jakie w 
mowach swoich lub czynach obja* 
wiał. 

Urodził się śp. Tadeusz-Stanisław, 
w Wilnie, 1858 r. 8 listopada, w tem 
samem mieszkaniu, które do końca 
życia, zamieniwszy je na Bibljotekę za- 
chował. Ojciec Jego Eustachy, był 
znanym lekarzem homeopatą, zaś 
matka, Emilja z Beniowskich, wnucz: 

daniu Paryża Prusakom. Rodzonyma 
zaś dziadkiem macierzystym był Bar- 
tłomiej Baniowski, major wojsk pol- 
skich z 31 roku, emigrant, do które- 
go wysłano 8 letniego Tadeusze, by 
z nim w Londynie czas jakiś prze- 
Pędził. 

Te wspomnenia awanturniczo-bo- 
haterskie, ci ludzie niezwykli, których 
krew płynęła w żyłach Zmarłego, i o 
nich częste w rodzinie opowiadania, 
wrażenia z powstania 63 roku, do- 
znane przez dziecko patrzące z okna 
mieszkania na pałac, kędy się czaił 
potwór zlewający krwią i łzami Litwę 
całą... atmosfera pół konspiracyjna 
domu, z ukrytą szkołą polską, wszy: 
stko to wpłynęło niewątpliwie na nie- 
zwykłość rozwoju umysłowego śp. T. 
Wróblewskiego i na Jego wyróżnia- 
nie się wśród otoczenia.   Wybitne zdolności pozwalają mu 
skończyć ze złotym medslem 1 sze 

ka słynnego Maurycego, Konfedera- | Gimnazjum Wileńskie, ale w domu 
ta, wygnańca, wodza i podróżnika, musiały lekcja polskiego języka nie 
utrzymywała wraz z matką w domu być zaniedbywane, gdyż wymowa i 
przy ulicy Dwcrcowej, (dziś Plac Na* forma używana przez śp. T. Wrór 
poleone), ukryty, polski „Pensjon”, ; blewskiego w języku ojczystym, była 
kształcący dziewczynki z domów szla: i zawsze, mimo studjów w Rosji, bez 
checkich, między innemi siostrę Na- | zarzutu. Uniwersytet kończył w Pe- 

czelnika Marję Pilsudska. tersburgu w latach 1880—85, i zo- 
Stryjecznym bratem ojca, był Wa- bliskim, 

niemal powiernikiem Spasowicza, któ: 
rego potężny umysł i specjalna ideo- 
logja, niemałe wywiersją wrażenie i 
wpływ na poglądy młodego prawni- 
ka. W domu znakomitego jurzysty 
spotyka cały znany świat petersbur- 

lery Wróblewski powstaniec, emigrant, 
„czerwony” wódz paryskiej komuny, 
„I'óternel insurgó* jak go nazywano 

‚ ® 1871 roku, gdy na czele ludu pa: 
ryskiego wznosił barykady i walczył, 

' protestując przeciw haniebnemu od- 

staje pomocnikiem, a wnet 

  

ski i tę atmosferę słowianofiłstwa, 
którą się nie przejął, sle ją zrozumiał 
 zgłębił, oraz wyniósł z tamtąd sze- 
roką tolerancję dla wszelkich wie: 
rzeń i poglądów. 

Nie omineło go, zwykłe Polakom, 
aygnarie. Wmieszany w losy gminy 
socjalistycznej, w latach 1886-87 do 
której należeli między innymi Wy: 
słouch i J. Hłasko, został uwięziony | 
i skazany na peroletnią deportację do 
Zachodniej Syberii. : 

Kolo 1890 osiada, po šmierci Ro 

swego mieszkania lokal d-ra Bieliń- 

skiego, wraz z księgozbiorem, zaczy- 
na obok pracy zawodowej, (zostaje 
niebawem juriskonsultem Zarz. Dróg 

| Poleskich) gromadzić książki, obrazy, 
sztychy, dokumenty, rękopisy. Bierze ; 
udział w życiu ośalatowam polskiem, ; 
na tajnych kursach wykładając litera- 
turę i hist. polską, miewając odczyty. 
Urządza też konferencje u siebie dla 
adwokatów:kolegów, z któremi się 
dzieli coraz większą wiedzą prawni: | 
czą. 

Jako kolega w życiu zawodowem 
był kochany i ceniony, niezmordo- 
wanie udzielając rad i wyjaśnień 
každemu, kto ich istotnie potrzebo- 
wał. W okropnych latach bezmyślne- 
go, potwornego ucisku końca prze- 
szłego wieku, kiedy w Wilnie odet- 
chnąć po polsku stawało się zbrodnią ! 

stanu, śp. Wióblewski, bogaty już w | 
doświadczenie fachowe, pełen wra- 
żeń zdobytych w podróżach zagra-     

nicą, (do Krakowa, gdzie przez czas 
jakiś zamierzał wstąpić do Jezuitów), 
do Paryže, Niemiec etc. poczuł wraz | 
z gronem najbliższych przyjaciół, po- 
trzebę wytworzenia jakiegoś ośrodka | 
towarzyskiego, skupiającego ludzi dla 
swobodnego wypowiedzenia się i za: 
miany myśli. 

I tak, w 1898 r. wespół z d-r Min: 
kiewiczem, R. Sumorokiem, M. Wę: 
sławskim, wznawia, umiłowawszy tra- 
dycję uniwersytetu, w którego cieniu 

życi p 
dziców, w Wilnie, i dołączywszy do Edo, Adzii, o cien „prawdzie. są dawne Towarzystwo Szu 

'brawców. Miało ono eż @9 1919 гоки 
gromadzić w obszernych; licznemi | 
dziełami sztuki ozdobionych salonach ; 
Śp. Wróblewskiego, wszystko to, co 
nietylko Wilno, ale Litwa i Polska ! 
miała zajmującego. Nie było człowie: 
ka w owe lata, który by tam nie za: 
witał, wprowadzony jako gość i w to- 
warzystwie 33 szubrawców, podzielo- 
nych wedle dawnego obyczaju na u-; 
rzędy: Stróż Gospody (T. Wrėblew- 
ski) Kanclerz (Dr Minkiewicz) Ora- 
tor (Dr Dembowski), Stróż łopaty 
(M. Węsławski) Witajnik J. Klottit. p., 
nie spędził wieczoru na ożywionej, 
rozmowie, pełnej ciekawych opowie- 
ści starszych, lub przybyłych z in- 
nych dzielnie podróżnych. 

Ściśle przestrzegano ceremonjału 
Przyjęcia do tego grene, obrzędów 
posiedzeń z atrybutami: „stępą”, ło- 
patą,  miotłą, latarką, pulpitem, 
klepsydrą, symbolizującemi zasady, 

i żatty, 

cele i zamiary towarzystwa, oraz to* 
warzyskie cechy tegoż. 

Swoboda poglądów luki nejroz- 
maitszego wieku, zajęcia i przekonań, 
spotykających się tam, panowała zu- 
pełna, i dziś, siwowłosi założyciele te- 
go jedynego w swoim rodzaju klubu, 
a faktycznie jedynego skupienia ży- 
cia polskiego w Wilnie przez lat 31, 
wspominają jako 0 najlepszych chwi- 
lach swego życia, godziny spędzone 
wśród zespołu przyjacićł, braci Szu- 
brawieckiej, której przewcdził orygi- 
nalny, paradcksalny często o niespo- 
dzianych przerzutach myślowych, głę- 
boki i obejmujący szerokie horyzon- 
ty umysł Gospodarza. 

Przyszła chwila, gdy przezwał swą 
Gospodę „domem pod Rakarzem”, 
po postawieniu na Placu pomnika 
Murawjewa, ale nie wpłynęło to na 
frekwencję gości i niejedna myśltam 
błysła, niejedna opinja się wyrobiła, 
wśród tej zżytej kompanji, wśród tych 
książek, w atmosferze przesyconej 
zda się umysłowością, gdzie jednak 

anegdoty i facecje, (dopiero 
od północy dozwolone), przerzucały 
się wesoło i dowcipnie. 

Nadszedł rok 1905. Na horyzońcie 
całokształtu Imperjum Rosyjskiego, za- 
częły przelatywać pierwsze błyskawice 
wewnętrznej burzy i pierwsze wstrzę- 
śnienia zbliżających się gromów, 
wstrząsać poczęły tym potwornym or- 
ganizmem. 

W Moskwie we wrześniu odbył 
się Zjazd Ziemski, (Przedstawicieli 
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NA MARGINESIE 

Porachunki partyjne. 

„Niema I nie było nigdy łotra, który nie 

Potrafiłby się wkradać w zaufanie najucz* 
<iwszych ludzi. Jest to rzecz powszechnie 
wiadoma. Przy każdym niemal procesie 
Wszelkiego rodzaju kanalji, na jaw wycho- 

dzi, że usiłuje ona z mniejszem lub więk- 

szem powodzeniem interesy własne piątać 
Z działalnością oszukiwanych przez się 

osobistości. Nikt jednak rozsądny ludzi 

tych utożsamiać nie będzie. 
Ale walka partyjna z rozsądkiem się 

nie liczy. 
To też „Dziennik Wileński", wymyśliw- 

Szy jakieś rzekomo bliskie stosunki śresz- 

towanego obecnie Ilinicza z pos. Kościał- 

kowskim, wypisuje niestworzone brednie 

| rozpuszcza wiadomości, wyssane z brud- 

nego palucha p. J. Obsta. Jak dalece „pu- 

blicysta* ten zapuszcza się w kłamstwach, 

dość wspomnieć, że nazywa Ilinicza pił- 

sudczykiem, gdy w rzeczywistości do pił: 

sudczyków nigdy on nie należał, a 
był on zwykłym moskalem zaś ujaw- 
nianemi przekonaniami politycznemi raczej 

ku prawicy się skłaniał. Nie krył się na- 

wet ze swemi sympatjami monarchistycz- 
nemi. Jeszcze bardziej rażącem bzdursiwem 

Jest nazywanie pisma „Przedwiośnie” orga- 

nem piłsudczyków. Tygodnik ten o kle 

runku wyraźnie esdeckim, odnosił się wro- 

90 nietylko de piłsudczyków, ale Ido P P.S. 

Clemne jednak mėzgownice redakto- 

rów „Dziennika Wileńskiego* w subtelno- 
śclach takich rozeznać się nie mogą. Kto 

na lewo od Ch.-D.—ten, ich zdaniem, bol- 

szewik-žyd-mason i basta. Wyzwolenie, P. 

P. S, piłsudczycy, komuniści—wszystko to 
klełbasi się w nieszczęsnej obściej łepetynie 
1 tworzy bigos, którym karmi się potulnych 
<zytelników „Dziennika”. 

Jeszcze jednym dowodem nikczemne- 

go fałszowania prawdy przez „Dziennik 
Wileński" jest fakt, że nie wspomina on 
ani słowem, iż wspólnik Ilinicza, Konstanty 

Stelnert, był hailerczykiem, drugl zaś po- 

mocnik, Aleksander Lamche,—dowborczy- 
klem. ' 

A może „Dziennik” zacznie teraz uja= 
dać również na halierczyków | dowbor- 

czyków? 3 

  

Wyjaśnienie posła 
Kościałkowskiego. 
P. poseł Kościałkowski nadesłał 

nam z prośbą o umieszczenie poniż: 

sze pismo przesłane warszawskiej ' około 3 tyg. reszta zaś przeznaczona 
į na zwiedzenie Kaszubów, Helu i czę- 
ści Prus) dochodami, jakie im przy- 
niesie aparat fotograficzny tj. z ho: 
norarjów za dostarczanie zdjęć i opi- 

»Gaz. Porannej* („Dwugroszówce*): 
„W numerze onegdajszym pisma 

W-nych Panów pojawiła się wzmian- 
ka jakobym był protektorem uwię- 
zionego p. Ilinicza. Wobec krzywdzą- 

cego mnie posądzenia zmuszony je- 
stem podać do publicznej wiadomo- 

ści następujące wyjaśnienie, 

P. Ilinicza poznałem we wrześniu 
1920 r. gdy jako oficer W. P. (da- 
wniej armji rosyjskiej) zgłosił się do 
formowanych przezemnie oddziałów 
ochotniczych. Był on moimgpodwła- 

dnym, w grupie operacyjnej mego 
imienia, a później znajdował się w 

kontakcie z oddz. ll Wojsk Litwy 
Środkowej. Te stosunki wyłącznie 
służbowe, łączyły mię z p. I do po: 

czątku r. 1921. ‚ Оа tego czasu nie 
spotykałem go”. 

Z poważaniem 
Marjan Košcialkowski 

Poseł na Sejm. 

"Bale gczegóły afery szpiegowskiej Unia 
Na tle dochodzeń aresztowanych 

członków szpiegowskiej organizacji 

Iliniczs, dowiadujemy się dalszych 

! szczegółów tej sensacyjnej sprawy. 

| Okazuje się, że llinicz prowadził spe- 

t cjalną taktykę uzależnienia finanso" 

wego rozmaitych działaczy z najszer- 

szych sfer politycznych i ekonomicz- 

nych. Pozostająca w posiadaniu Ilini- 

|cza znaczna ilość weksli wskazuje 

" jakiemi drogami zamierzał kroczyć 

w swym procederze szpiegowskim 

! organizator bandy Ilinicz. 

Poza tem znaleziono w 

i skrytce portfela Ilinicza bardzo cie* 

"kawy dokument w rosyjskim języku, 

' przedstawiający szereg pytań na te: | 

t prac szpiegowskich organizacji 

nieza. Była to tajna instrukcja, we- 

dług której miały być prowadzone 

na rzecz sowietów prace wywiadow* 

cze. 
Charakterystyczne momenty w 

człej tej sprawie uwypuklają zezna* 

rji 

sl do wszystkiego i wskazuje 

sposoby pracy, Oraz osobistości je 

i dnego z poszlstw zagranicznych, Z 

" któremi współpracowała. W mieszka- 

niu Skokowskiej znaleziano podczas 

rewizji bardzo znaczną kwotę dola 

rów. Początkowo utrzymywała ona, 

że to są pieniądze zarobione na 

lekcjach języka francuskiego. Gdy 

———— ————- 

Z kraju i 
' Z całej Polski. 

Łódką do Gdańska. 

W najbliższym czasie, natychmiast 

po ustaleniu się pogody, odpłyną z 

Przemyśla trzej wychankowie tutej 

szego gimnazjum im. prof, K. Moraw: 

skiego, a mianowicie: Artur Hausman, 

Józef Loos i Izydor Mann łódką do 
Gdańska. Celem wycieczki, oprócz 
zwiedzenia Warszawy  Torunie, Byd- 
goszczy, Góry Kalwarji a także i wie- 
lu innych nabrzeżnych miast i miaste: 
czek Rzeczypospolitej, jest dokładne 

poznanie wybrzeża morskiego. Wy- 

cieczkowcy utrzymywać się będą 

przez cały czas trwania wycieczki tj. 
około dwa miesiące (licząc podróż 

sów. > 
Wycieczka ta jest drugiem z rzę- 

Pierwsza wyruszyła w r. 1914, dotar- 

odbyła najdłuższą drogę wodną, a 

wa, a program ich obejmuje spra- 

regu komisyj. 
sków,   rządu na następny rok. 

i i i i O A a i 
e 

ziemskich i miejskich), z udziałem 
najwybitaiejszych członków społeczeń* ;kieś przesadnie namiętne rzec moż- 
stwa rosyjskiego. W towarzystwie ks, 
Trubiekiego, Nabokowa, Milukowa, 
Hessena, Kokoszkina, biorze i śp; Ta- 
deusz Wróblewski udział w naradach, 
nad organizacją nowego programu 

życia w Państwie Wszechrosyjskiem. 

W szeregu przemówień, których 
druzgocącą logikę, popierała impo- 

nująca wiedza fachowa i niepospoli- 

ty talent oratorski, umiejący wzru- 

szać, porywać i przekonywać, doma- 

ga się od tych ludzi, stanowiących w 

dużej mierze elitę umysłowości rosy|- 

skiej, by autonomję Polski wypisali 
wyraźnie w swym programie politycz- 
nym. I jeśli późniejsi kadeci, którzy 

wyrośli z tych właśnie „Ziemcew”, o 
autonomji tej wspomnieli i zasadni- 
czo potrzebę jej uznali, nie czym in: 
ną jak wileńskiego mecenasa T. Wró- 
blewskiego, było to zasługą. 

W roku 1906-m pożar Rewolucji, 
nieśmiały zwiastun późniejszych, sto- 
kroć silniejszych zdarzeń ogarnia Ros: 
ję. Powiew Wolności wydziera zamie- 
rające stęsknione do narodowego ży- 
cia uciemiężone narody, na światło 
dzienne z piwnic niewoli. Mnożą się 
objawy, chęci własnego rozwoju, oś- 
wiaty, nauki, lecą projekty za pro- 
jektami, otwierają się bez ściślejszych 
uprawnień rwie Mostą się też 

rzestępstwa i procesy polityczne. 
Przgp. T. Wróblewski stanął wtedy i 

| nie zszedł do końca życia z trybuny 
walki o wolność słowa i czynu, walej 

  

sprawiedliwości idealnej, kazały Mu 
walczyć o nią, trzymając się ściśle 
podstaw prawnych, ale wyszukując w 
olbrzymim zasobie wiadomości ar- 
gumentów nietylko z litery kodeksu 
czerpanych, lecz z głębi wrażliwego 
uczucia i nastrojów, któremi silnie 
się przejmował. Kazały mu, czasami 
w rozterce, w honflikcie przywiązań i 
tradycji, być nie tylko prawnikiem, 
stosującym numer paragrafu do prze- 
stępstwa, ale obrońcą tych, których 
w danej chwili uważał za uciśnionych. 

Jedna ze spraw, które Mu zjed- 
| nały rozgłos i sławę, była obrona naj- 
piękniejszej I najdziwniejszej postaci 
Rewolucji 1905 r.: kapitana Schmid- 
ta, wsławionego później utwcrem F. 

nie występował w iicznych sprawach 
oświatowych między innemi w pro: 
cesia p. E. Jeleńskiej — Dmochow- 
skiej, Firmy wydawniczej Zawadzkich, 
w różnych sprawach tajnego nauczania, 
w rozgłośnej sprawie Bezdańskiej it. p. 

Mowy Jego cytowano, uznanie ro" 
daków i obćych wzrastało. W r. 1906 
Wilno wysuwa Cio na posła do Du- 
my Państwowej i żyd Lewin o bar- 
dzo małą ilość głosów Go ubiegł, w 
r. 1907 również jest kandydatem, po” 
stępowczej części społeczeństwa, wte: 
dy zostaje posłem ks. Maciejewicz. 

Hel, Rom.   

tajnej : 

Skokowskiej, która przy-; 

  

du tego rodzaju przedsięwzięciem. 

ła jednak tylko do Warszawy. W ra- 
zie udania się tej wyprawy, będzie to 
pierwsza w Polsce wycieczka, która 

Przemyślanie pierwszymi, którzy wo 
dą dotarli z Podkarpacia do Bałtyku. 

Zjazd pracowników pocztowych. 
Dnia 11 i 12 bm. obradować bę- 

dzie w Krakowie Vil Doroczny Kon- 
gres pracowników poczty, telegrafów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady to- 
czyć się będą w sali Redy m. Krako- 

wozdanie zarządu oraz prace w sze 
Po uchwaleniu wnio- 

opracowanych w komisjach, 
kongres dokona wyboru nowego za- 

Micińskiego Kniaź Potiomkin. 64 МИ 

jednak okazało się, że Skokowska, 
pomimo dawanych przez nią ogło- 
szeń w prasie o lekcjach języka fran- 
cuskiego, zgłaszających się uczniów 

nie przyjmowała, tłumacząc się peł- 
nym kompletem, oświadczyła, że 
działała w ten sposób pod przymu- 
sem i nakazem ze strony |Ilinicza, 

który jej za szpiegowską robotę pła- 
cił dolerami. Zeznela ona dalej, iż 
zgóry byłe uplanowane tłumaczenie 

się na wypadek aresztowania, że 
członkowie bandy ilinicza brali u niej 
lekcje języka francuskiego. Jako do- 
wód rzeczowy poza notatkami kom- 

| promitującemi i fotografjami doku- 
j mentów tajnych zabrano Skokowskiej 
| specjalny czuły aprrat fotograficzny. 

Podana wiadomość przez „Echo 
Warszawskie*, a później powtórzona 
przez prasę warszawską o areszto- 
waniu kpt. rez. Kruka-Strzeleckiego, 
redaktora „Przedwiośnia”, okazała 
się nieprawdziwa. Powstała ona pra: 
wdopodobnie stąd, że Kruk-Strzele: 
cki zjawił się w mieszkaniu Ilinicza 
podczas przeprowadzanej rewizji i 
jako jego przyjaciel dawnych lat i 
późniejszej współpracy w Zw. Rolni- 
ków, protestował przeciwko temu i 
stawał w obronie Ilinicza, 

Śledztwo prowadzone przez sę: 
dziego Luksemburga dobiega końca.   

   

Sowiecka zapomoga dla chiń- 
<zyków. 

MOSKWA. 8.VII. (tel. wl.). Pre: 
zydjum  zwl4zkėw  zawodowych wy- 
słało do Kantonu 50 tys. rub. zł. na 
zapomogi dla „oflar imperjalizmu*. 

Tsang-Tso-Lina zapraszeją do 
Pekinu. 

MOSKWA. 8.VII. (tel. wł.). Z Pe- 
kinų, do Tjen Tsinu .wyjechała dele- 
gacja celem zaproszenia Tsang-Tso 
Lina do Pekinu. Według sowieckich 
informatorów prasa angielska w Chi- 
nach chętnie  widziałaby władcę 
Mandżurji w Pekinie, gdyż tylko 
Tsang-Tso Lin mógłby przywrócić 
spokój w Chinach ł nawiązać przyja 
cielskie stosunki z obcymi mocar- 
stwami, > 

Ameryka za zwolaniem chiń- 
sklej konferencji. 

RYGA. 9.VII. (tel. wł.). 
oficjalnych doniesień z Waszyngtonu 
Ameryks, wbrew woli Anglji i Ja- 
ponji domaga się zwolania konfe- 
rancji dla zalatwienia konfliktu Chin 
z europejskiemi mocarstwami. Sta- 
nowisko Ameryki silnie zaniepokoiło 
rząd angielski. 

Jeszcze o Dosserze. 

MOSKWA. 8.VII. (tel. wł.). Oprócz 

Według | 

| Echa zaburzeń w Chinach. 
sła chińskiego, takąż notę wyslel 
Cziczerin do pełnomocnika angiel- 
skiego Hodgsons, polemizując na 
temat fałszowania dokumentów ko- 
munistycznych. 

Prezes sowieckiego  syndykatu 
naftowego Freidman w ten sposób 
tłumaczy aresztowanie Dossera, że 
amerykańscy właściciele nafty do- 
tychczas mieli chiński rynek tylko 
dla siebie, otóż Dosser, będąc przed- 
stawicielem sowieckiego syndykatu 
nefty stanął im na przeszkodzie — 

Strajk w Hong-Kongu. 

RYGA. 9.Vil. (tel. wł.). W Hong: 
Kongu strajkuje 100.000 robotników, 
wskutek tego stanęły prace w porcie. 

Czyczerin domaga się zwolnie- 
nia Dossera. 

MOSKWA. 8.VIi. (tel. wł), W no* 
cie protestacyjnej.w sprawie areszto- 
wania komunisty Dossera, Cziczerin 
podkreśla, że na mocy ostatniego 
układu  sowiecko:chińskiego rząd 
chiński nie miał prawa go areszto- 
Wywać, 

Cziczerin prosi posła chińskiego 
w Moskwie o przedsięwzięcie ener- 
gicznych działań w celu zwolnienia 
Dossera, oraz o ukaranie winnych   noty protestacyjnej wysłanej do po- uwięzienia sowieckiego obywatela. 

    

zagranicy. 
Z zagranicy. 

Hołd Ameryki dia Kościuszki. 

Jak się dowiadujemy, do Krako- 
wa przybywa z końcem sierpnia b. r. 
na dłuższy pobyt w celach nauko: 
wych znakomity uczony amerykański 
prof. Kelly z Dartmouth College w 
Stanach Zjednoczonych. Z inicjatywy 
prof. Kelly'ego powstał w Ameryce 
projekt oddania hołdu pamięci Ta- 
deusza Kościuszki, a to w formie 
rzucenia grudki ziemi amerykańskiej 
na mogiłę Kościuszki na górze św. 
Bronisławy w Krakowie. Sprawą tą 
zajęło się gorliwie największe patrjo 
tyczne towarzystwo amerykańskie 
„Sons of the American Rewolution* 
oraz inne podobne stowarzyszenia. 
Grudka ziemi, przeznaczona ma mo- 
giłę Kościuszki została już zebrana 
z dwóch największych pobojowisk z 
walk o niepodległość Fmeryki a to 
z Yorktow i Saratoga. 

Urządzeniem uroczystości zajmie 
się gmina m. Krakowa przy udziale 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
  

  

  i 

Zakończenie procesu w Win- 
nicy. 

KIJÓW. 8.VII. (tel. wł.). W Win- 
nicy został zakończony proces o pod: 
kładzie religijnym na mocy którego 
6 duchownych prawosławnych otrzy: 
mało wyrok skazujący każdego na 
3 lata więzienia, siódmego zaś na 
4 lata, lecz ze względu na starość 
podsądnego zmniejszono mu tą karę 
na 8 mies. 

Pozatem skazano jeszcze z kilku 
włościan każdego na 6 mies. więzie-   nia, Władze sowieckie zarzucały о- 
skatżonym, że pod pretekstem cu- 

ki słabszego przeciw silniejszemu. Ja- dów w dolinie Józefata, szerzyli 
| kontr-rewolucyjną agitację. W So- 

na pragnienie, uczuciowe do. wieckiej Rosji nie można nawet krzy- 

maganie się od życia i ludzi ża postawić nie będąc posądzonym 
o kontr-rewolucję. 
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Sowieckie zapałki dla Afgani- 
stanu i Chin. 

Penzeński trust zapałczany wy- 
słał 11 wagonów zapałek przezna- 
czonych dia wywozu do Afganistanu 
i Chin Zachodnich. (x) 

„Gławmetał” opracował projekt 
budowy nowych 9 zakładów budowy 
maszyn. Fabryki te przeznaczone 
będą do budowy traktorów, poligra* 
ficzoych i innych. 

Zakłady te projetuja się budo- 
wać na Uralu, Południowym Wscho- 
dzie i na Powołżu. 

Fabrykę traktorów zamierza się 
budować w  Stalingrodzie, maszyn 
poligraficznych — Leningrodzie. (x) 

Pałac elektrotechniki. 

Władze sowieckie projektują zbu- 
Ądowanie na terenie byłego instytutu 
leśnego w Moskwie pałacu elektro: 
techniki. Zajmuje on obszar 4 — 5 
dziesięcin, gdzie rozmieszczone będą 
wszystkie administracyjne, naukowe 
i inne instytucje przemysłu elektro. 
technicznego, muzeum elektrotech. 
niczas i sala dla zjazdów, 

W celu opracowania szczegóło- 
wego planu wybrano komisję pod 
przewodnictwem Trockiego. (x)   

Korespondencje. 
Jeziory. 

Na wschodnich kresach Polski w 
powiecie grodzieńskim wśród lasów 
sosnowych i licznych jezior znajduje 
się miasteczko Jeziory. Miasteczko 
to odgrywa wielką rolę, |ako ostoja 
polskości na kresach. Jednocześnie 
Jeziory są ważnym punktem prze- 
mysłowym w tych miejscowościach. 

W czasie wojny, gdy jeziory zo- 
stały zdobyte przez armję niemiecką 
zapanowało tu wielkie ożywienie. 
Niemcy wybudowali tu nowy olbrzy- 
mi tartak, urządzili elektryczność, 
R jedną linję do ko- 
ścioła i plebanji, m. Jeziory połączyli 
koleją żelazną z Grodnem i innymi 
ważniejszymi punktami  Grodzien- 
szczyzny. Na szeroką skalę prowa- 
dzili tu Niemcy swoją gospodarkę 
leśną, oraz rybołóstwo, istniała w 
Jeziorach nawet specjalna „Fischko- 
mando”. 

Po objęciu Jezior przez władze 
polskie tartak niemiecki został prze- 
kształcony na rządowy. W roku 1921 

żawią wielki majątek księżny rosyj- 
skiej. Wiaziemskiej i budują tu no- 
wy tartak, obejmując zarząd nad la- 
sami ks. Wiaziemskiej i nad įezio- 
rami. Gospodarka francuska przy* 
czynia się do rozwoju ekonomicz- 
nego w naszej miejscowości. W celu 
przeprowadzenia rozmaitych tran 
zakcji handlowych przybywają do 
Jezior kupcy i przemysłowcy: fran- 
cuzi, anglicy, niemcy, bolszewicy i 
inni. 

Przez kilka wieków stała tu pięk- 
na synagoga żydowska wybudowana 
z zezwclenia katolickiego biskupa wi- 
leńskiego o staropolskiej architektu- 
rze drewnianego budownictwa. Sy- 
nagoga ta przed kilku laty uległa 
całkowitemu zniszczeniu wskutek po- 
żaru. Ne tem samem miejscu zbu- 
dowano nową drewnianą synagogę. 

W środku miasteczka na obszer« 
nym placu wznosi się nieduży ko- 
ściół katolicki, który dzisiaj jest je- 
dynym w Jeziorach zabytkiem daw: 
nej architektury polskiej. 

Rzeczoznawcy są zdania, że ten 

KDE EEEE 0   Nowe zakłady metalurgiczne. Dziś—7 Brati Mm. 
Jutro—Piusa P. M, 

Wschód słońca— g. 3 m. 28 
Zachód —g. 7 m. 55 

"URZĘCOWA. 

— Miejsce dla ćwiczeń woj 
skowych. Delegaturz Rządu roze- 
stala do starostw okólnik, według 
którego należy oddawać działki grur- 
tu do ćwiczeń wojskowych, zgodnie 
z przepisami о śŚwiadczeniach lud 
ności. (x) 

— Ochrona dróg. Dzlegatura 
Rządu wydała w tych dniach zarzą 
dzenie, regulujące używanie i ochro- 
nę dróg. (x) 

э„ 

  

Odroczenie posiedzenia 
Rady Miejskiej. Posiedzenie Rady 
Miejskiej zapowiedziane na dzień 
wczorajszy, wobec wyjazdu do War   

j Tej ostatniej cennej 
, starożytności grozi obecnie komplet- 

przybywają do Jezior Francuzi, dzier- | 

KRONIKA. 

szawy pp. Chądzyńskiego i Gordona | 
4 celem zasiągnięcia informecji w spra” 

р     

drewniany budynek powstał w wie- 
ku 14 — 16. В 

pamiątce 

na ruina. Żeby zachować ten zaby: 

tak podjęte są kroki ku odbudowie. 
Niestety, środki parzfjan nie mogą 
wystarczyć, to też potrzebna jest po- 
moc szerszego ogółu społeczeństwa. 

| W nadziei zrozumienia donidsloš- 
ci sprawy przez Szanownych Czytel- 
jników pisma zwracam się do nich z 

gorącym apelam o przyjście z ofiar- 
ną pomocą. 

Każdy datek będzie wdzięcznie 
przyjęty i przyczyni się do zachowa: 
nia kulturalnej piacówki na kresach 
Rzeczypospolitej Polskiej. . 

Ks, Fr. Kuksewicz. 
proboszcz parafji Jeziorskiej. 

Jeziory pod Grednem. 

  

ж 

  

Ustalenie plac robot- 
ników budowlanych. 
Na konferencję dla ustalenia płac 

„robotniczych przy robdtach budow- 
lanych, wyznaczoną na 8 b. m. w 
inspektoracie pracy stawiło się tak 
samo jak i na poprzednią tylko 6 firm 
budowlanych. Ponieważ konferencja 
zwołaną była po raz drugi, postano- 
wiono ją, mimo tak znikomej ilości 
przedstawicieli firm budowlanych, 
uważać za prawomocną. 

Za 8 godzinny dzień pracy, przy 
robotach budowlanych ustalono jako 
minimalną płatę dla robotników nie 
wykwalifikowanych o pelnej zdol- 
ności do pracy — 3 zł. 50 gr., dla 
robotników nie wykwalifikowanych 
o niepełnej zdolności do pracy — 
3 zł. 20 gr. 

Dla robotników wykwalifikowa- 
nych, postanowiono płacę według 
umowy indywidualnej, wysunięto 
jednak zasadę, aby płaca dzienna 
robotników wykwalifikowanych (nie 
rzemieślników) nie byla mniejszą 
niż 4 zł. 

Powyższe umowy zawarto na 
czas nie ograniczony. 

Rozwiązanie ich może nastąpić 
po obopólaem porozumieniu 
oraz po 2 tyg. wypowiedzeniu. 

się   

  

wie rozbudowy miasta, zosteło odro- 
|czone do dnia 16 bm. (1) 

Też pomysł! Biedna Rada miej- 
ska nie wie już z czego ciągnąć do: 
chód i puszcza się na dość niedo- 
wcipne imprezy. Od kilka tygodni 
Plac Łukiski gdzie się odbywają 
Msze Polowe I Rewje, oszpecili Oj- 
cowie miast, szkaradną budką (jed- 
ra już i tak „paskudziła šrode« Pla- 
cu). W budce tej nowej... strzelnica 
dla gawiedzi. Dwa czy trzy razy na 
dzień, a w dni targowe, lub w nie- 
dzielę, może trochę częściej, słychać 
tam pukanie. Ale to jeszcze niel 
„Kulki wylatują przez okno, fruwają 

się o parkan z desek na przeciwkol 
Jaśli komu oko wybiją tym sgoso: 
beam, czy jest nadzieja, że mu w 
Magistracie dadzą „darmowe* lecze- 
nie lub szklane oko?   — Przepis dla woźsiców. Wer 
dług ostatniego zarządzenia Deltgzta 
Rządu, konie dorożkarzy, jak i wieś: 

więc dlatego postarali się go usunąć. * 

kolo głów przechodniów i odbijają ©
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niaków n'e tylko podczas jazdy w 
mieście, zle i poza miastem winny 
być okieł ane. .Winni nie stosowania 
się do powyższego rozporządzenia 
kziani będą w trybie administracyj- 
nym. (x) 

—. Przepisy dia samochodów. 
W związku ze zwiększeniem się w 
Wilnie automobilów, urząd Delegata 
Rządu wydzł przepisy, normujące 
ruch automobilowy. 

Według tych przepisów największa 
szybkość jazdy jest dozwoloną 20 
klm. na godzinę; na mostach zaś — 
€ klm. na gedz. 

W razie pościgu policji za ucie- 
kającyrm.i złoczyńcami, kierowca auto" 
inobilu winien, według tych przepi- 
sów, w razie potrzeby okazywać jak 
najdalej idącą pomoc policji na jej 
żądanie. (x) 

O płace robotnicze. Rada 
Miejska, na jednem ze swych ostat- 
nich posiedzeń postanowiła aby w 

CJG RJ EDR 

ciężki, iż wstrzymano wypłatę pobo* 
rów personelu aż do realizacji uro- 
dzaju rb. (x) 

WÓJSKOWA. 

— Święto 6 p. p. Leg. W dzień 
11 b. m. w sobotę będzie miało Wil- 
no niebywałą i dotychczas niewidzia- 
ną atrakcję. 

W dzień ten jako wigilję Święta 
10-lecia 6 go p. p. Legjonów między 
godz, 20 a 21% potężne reflektory 
zaleją snopami najróżnobarwniejszych 
świateł ulice środmieścia, a setki 
ogni bengalskich rozbłysną na placu 
Katedralnym, Orzeszkowej — przed 
Kościołew Św. Kazimierza oraz na 
ulicy Mickiewicze. Wielkie stosy—zni- 
cza zapłoną na górach Trzykrzyskiej 
i Zamkowej. Jednocześnie w tym 
czasie przeciągać będą przez miasto 
2 orkiestry wojskowe z korowodem 
pochodni. °   umowach na prowadzenie robót bu- 

dowlanych, zawieranych z przedsię- 
biorcami, Magistrat miasta Wilna 
wstawił jako minimum płacy dla ro- | 
botników, sumę oznaczoną w umo-_ 
wach zbicrowych. (x) } 

— Wožni kontrolerami urzęd- 
ników? Jak krążą pogłoski po mieś- 
cie Kuratorjuin Szkolne powierzyło | 
woźnym kontrolę spóźniających się : 
urzędników. Podobno tę funkcję, 
pełni aż 3-ch woźnych. Czy to praw 
da? Czyż by Kuratorjum więcej wie- 
rzyło woźnym, niż swym urzędnikom? | 
Jakoś się nie chce wierzyć! 

— Opłaty stemplowe, Według 
ostatniego zarządzenia urzędu Dele- 
gata Rządu opłata stemplowa na' 
prawo handlu materjzłami latwopal- 
nemi lub wybuchowemi winna wy- 
nosić 35 złotych. (x) 

— Egzaminowanie kierowców. 
Dziś o g. 9 i pół rano w urzędzie | 
Delegata Rządu odbędzie się egza-! 
min praktyczny dla osób ubiegają: | 
cych się © prawo jazdy samochoda- 
mi, a © godz. 6 po poł. odbędzie się : 
ejzamin teoretyczny. (x) 

— Przyjazd. Dzisiaj przybył do , 
Wiina p. Herman -- naczelnik wy- 
działu walki z chorobami zakaźnemi 
pizy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych, celem omówienia spraw, 
związanych z przejęciem od rządu | 
pizez sejmiki ziemi Wilenskiej ambu- 
latorjum  rozpoznawczo-weterynaryj- 
nago. (x) ' 

— O remont więtienia. Zarząd 
więzienia Stefańskiego zwrócił się do 
Okręgowej Dyrekcji Robót” Publiez- 
nych o przeprowadzenie remontu w 
tym więzieniu. (x) 

— Nowe wozy pożarne. Wi- 
dzieliśmy piękne, czerwone, komfor- 
towe wozy-automobile straży pożar- 
nej. Przyjemna” nowość, nie będą 
galopowały i męczyły się konie i 
rozbijały z łoskotem pierwotne we- 
hikuły. Gładko cicho leci sobie ten 
nowy instrument na miejsce wypad- 
ki, bez kłopotu i szybciej o wiele 
oczywiście. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Kłopoty związków komu- 
n:lnych. Jak się dowiadujemy, 
stan finansowy niektórych związków 
kemunalnych na prowincji jest tak   

  

  

Dom Handlowy 

F. Miesz 
Sp. z egr. odp. 

|= SPRAWY SZKOLNE. . 

W niedzielę o godz. 10-ej nastąpi 
uroczyste poświęcenie i otwarcie bo- 

„iska sportowego 6 go p. p. Leg.—ul. 
Kościuszki — zaś o godz. 15ej zo- 
staną rozegrane zawody footballowe 
między W. K. S, Pogon a 6 p. p. Leg.— 
Boisko to jest jednem z największych, 
najlepiej urządzonych a co do polo- 
żenia najładniejszem w Polsce. Nie- 
wątpliwie tłumy pospieszą na to bo- 
isko w niedzielę. : 

ŽYCIE ROBOTNICZE. 

— Zatarg robotników z praco: 
dawcami. W dniu wczorajszym w 
inspektoracie pracy odbyło się posie- 
dzenie Komisji dla załatwienia zatar: 
gów robotników tartakowych z pra- 
codawcami. Robotnicy zażądali pod- 
wyżki płac o 25 proc. W czasie po- 
siedzenia Komisji, uwzględniając cięż- 
ki stan w przemyśle drzewnym jaki 
obecnie panuje, obniżyli swe żądania 
do 20 proc., na co pracodawcy się. 
również nie zgodzili i w ten sposób 
zatarg nie został zlikwidowany. (x) 

— Sprawozdanie lekarzy szkół | 
powszechnych m. Wilna. W mie- 
siącu sprawozdawczym, jako ostat- 
nim miesiącu roku szkolnego, leka- 
rze szkolni zajęci byli  masowem 
szczepieniu  ochronnem _ przeciw- 
ko ospie dzieci szkół powszechnych 
m. Wilna, oraz ostatecznem kwalifi- 
kowaniem ich na kolonje i pėlkolo- 
nje letnie. 

Szczepienia dokonano 5075 dzie- 
ciom. Na kolonje w Trokach wysła- 
no 80 dzieci, a na półkolonje (ul. 
Koszykowa 7 i Antokolska 106) 120 
dzieci. 

Półkolonje funkcjonują od dnia 1 
he kolonje od dnia 30 go czerw: 

ca. (I). 
— Nauczycielom — albo mie- 

szkanie, albo dodatek, Wadług o- 
statniego okolnika ministerjalnego, 
nauczyciele zajmujący mieszkania w 

W LEN 

Trokach — 80 i 
120. (x). 

— Szczepienie ospy w szko- 
łach powszechnych. Lekarze szkol- 
ni zaszczepili w ostatnim miesiącu 
szkolnym 5075 dzieciom szkół pow- 

na pėlkolonja — 

Iszechnych miasta Wilna ospę och- 
ronną. (x). 

SPRAWY ROLNE. 

— Stan zasiewów. Według dan: 
nych urzędowych w roku 1924 ob: 
siano w Wileńszczyźnie oziminą 14.681 
ha i jarzyną 19549 ha niż w r. 1923. 
Jednak urodzaj w r. 1924 był ozimi- 
ny mniejszy o 274,962 centnary i ja- 
rzyny o 21.440 centnarów niż w ro- 
ku 1923, 

się wielkim napływem na ziemię Wi 
leńską szkodników zbożowych (mu: 
cha szwedzka i inne). (x) 

3 Z_PROWINCJI.   — Jarmarki w Drujsku. Urząd 
Delegata Rządu zezwolił na urządze- 
nie w Drujsku (pow. Brasławski) tar- 
gów we wtorki oraz w dniach 7-go 
stycznia, 9 maja i 19 sierpnia jermar- 
ków dorocznych. (x) 

— Ochrona ryb I raków. W 
celu ochrony racjonalnej gospodarki 
rybnej, starostwo Brasławskie wydało 
zarządzenie, wzbraniające w pewnych 
miesiącach połowu ryb i raków. (x) 

— Rekwizycja w Postawach. W 
związku z przenoszeniem starostwa 
powiatowego z Duniłowicz do Postaw, 
władze zarekwirowały w Postawach 
67 domów na potrzeby związane z 
tem przeniesieniem. (x) 

RÓŻNE. 

— Teatr objazdowy „Strzelec”. 
Związek przysposobienia wojskowego 
„Strzelec* przystąpił do organizowa- 
nia teatru objazdowego po ziemi 
Wileńskiej i Nowogrėdzkiej. (x). 

— Sprawa utrzymania sierot. 
Jak się dowiadujemy poszczególne 
zakłady opiekuńcza zwróciły się do 
wydziałów powiatowych o  uregulo- 
wanie rachunków za utrzymanie 
dzieci, które nabyły prawo do trwa- 
łej opieki w gminach powiatowych. 

Nieurodzaj w roku 1924 objaśnia | 

DEK 4 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Obiecujący synalek. W dniu 8 

b. m. o godz. 10, Targoński Ksawery, zam. 
przy ul. Środkowej 11, zameldował w 
komis. Pol. P. o kradzieży rewolweru syst. 
„Buldog” popełnionej przez  16-ietniego 
syna. 

— Zaglnięcie czy ucieczka? W 
dniu 8 b. m. Jakóbowski Józef. zam. przy 
ul. Piłsudskiego 20 m. 5 zameldował, iż 
18 letni syn jego Leon, w dniu 7 b. m. wy- 
szedł z domu w niewiadcwym kierunku i 
dotychczas nie wrócił Zarządzono poszu- 
kiwania. 

— Zderzenie. O godz. 17 ej, wagon 
nr. 4112 miejskiej wąskotorowej kolejki w 
okolicy rynku Nowogródzkiego, zderzył się 
z wozem Legiosa, zam. przy ul. Ponarskiej 
36. Wymieniony został lekko potłuczony. (1) 

— Przywłaszczenie. Megat Jakób, 
zam. przy ul. Bosaczkowej 7, zameldował 
o .przywłaszczeniu roweru przez Jodkiewi- 

j cza Stanisława, któremu meldujący na czas 
pewien roweru wypożyczył. Poszkodowany 
oblicza stratę na 100 zł. 

— Zatrucie. Kiewicz Jan, lat 48, zam. 
przy ul. Wiwulskiego 42, wypił zamiast 
wódki spirytusu drzewnego, wskutek tego 

į nastąpiło zatrucie. Pomocy udzielił lei arz 
pogotowia ratankowego. | 

— Pokąsanie przez psa. Sianko 
Wanda, zam. przy ul. Biały zaułek 4, za- 
meldowała o pokąsęniu jej przez psa, na- 
leżącego do Skorowej zam. tamże. 

— Pożary. W dniu 8 b. m. o godz. 
10 m. 30, na dworcu osobowym w Oddzia 
le poddyrekcji P.K.P. wybuchł pożar, który 
w zarodku stłumiono. Spłonęły połączenia 
elektryczne, zrąbano 8 metr. dachu. Przy 
czyna pożaru—krótkte spięcie. Straty nara 
zie nieustalone. 

— W dniu 8 b m. przy ul. Mickiewi- 
cza, wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem, powstał pożar, Na miejsce 
wypadku przybyła straż ogniowa, która 
og'eń ugasiła. Straty obliczono na sumę 
400 z ot. 

— Kradzież. W dniu 8 b. m. o godz. 
18 m. 40, Markielis Josel, zam. przy ul. 
Subocz 5, zameldował w V komis. policji 
P. o kradzieży towaru ga'anteryjnego przy 
ul. Słowackiego 21 m. 6. Poszkodowany 
oblicza straty na sumę 1650 złot. Poszla- 
ków co do sprawców kradzieży niema. 

— Bolbor Z. zam. przy ul. Piekarskiej 
15 zameldował.o kradzieży powrozu wart. 
50 złot. 

  

      

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski.Dziś po rez dziesiąty 

z rzędu „Żołnierz królowej Madagóskaru”, 
którego powodzenie porównać można tyl- 
ko z powodzeniem, jakiem w swolm cza- 
sle cieszył się „Peer-Gynt*— Ibsena. Widow- 
nia Teatru Polskiego codzinnie jest pełna, 
a brawom i wywoływaniom artystów końca 
niema. L. Wołłejko w roli Mazurkiewicza Gminy, ewentualnie wydziały po- | stał się już przysłowiowym; pantomina zaś 

wiatowe, z braku funduszów zalega” : 
ją w dokonywaniu rozrachunków. (x) 

wojennych. zdarzają się wypadki, 
iż poszczególne osoby składają po- 
dania do «nieszanego trybunału pol- 
sko-niemieckiego w Paryżu dla uzy- 
skania odszkodowań za szkody po- 
niesione w nieruchomościach, lub 
ruchomościach podczas okupacji lub 
dzisłań wojennych armji niemieckiej. 

Według otrzymanych przez nas 
informacji w tej sprawie, to główny 
urząd likwidacyjny, na podstawie po- 
siadanego materjału obliczał i prze- 
kazał komisji odszkodowań w Pary- 
żu ogólną sumę przypadającą za   lokalach szkolnych, się pozbawieni straty materjalne oraz szkody na 

pobierania dodatku mieszkaniowego. | zdrowiu i życiu, poniesione przez o 
— Na kolonje letnie. Z ogól- |bywateli Państwa Polskiego. 

nej liczby 10.475 dzieci,  znajdują- Wobac powyższego komisja od: 
cych się w szkołach powszechnych |szkodowań w Paryżu nie przyjmuje 
miasta Wilna, pod koniec roku szkol-fpodań bezpośrednio od poszczegėl- 
nego odesłano na kolonje letnie w lnych osób. (x). 

    
——>>    

   
15—3 A 

kowski 

„Szecherezada” w wykonaniu Z. Jaroszew- 
sklej, sióstr Korzeniowskich, M. Godlew- 

sprawie odszkodowań |sklego 1 Rzewuskiecgo wzbudza szczery 
zachwyt. 

— Teatr Letni. Jak było do przewl- 
dzenia „Piękna Helena", ta perła operetet, 
wzbudziła wielkie zalnteresowanie pubiicz- 
ności, która śpieszy tłumnie do teatru let- 
niego aby napawać się zarówno pięknemi 
melodjami „Heleny”, jak | grą pełną uroku 
I subtelności W. Kaweckiej, której występy 
RUE końca. Dziś I jutro „Piękna He- 
lena*. 

— Występy Aleksandra Zelwero- 
wilcza. Znakomity artysta | reżyser A. Zel- 
werowicz wkrótce rozpocznie swe występy 
w Teatrze Polskim. 

— Na powodzian. Teatry Wileńskie 
pragnąc przyjść z pomocą cfiarom powo- 
dzi w Małopolsce, przeznaczają część do- 

ofiar dotkniętych klęską powodzi. 
— Pożegnalny występ p. W. Ka- 

wołalnie w 'niedzielę najbliższą. Dnia tego 
ujrzy po raz ostatni światło kinkietów kró 
!owa operetek „"Igkna Helena“—Offenba- 
cha. Na poniedzialek zsš wyznaczono prem-   jerę operetki „Podróż po Warszawie”. 
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s Firma „EXP RESS“ Sklep obuwia 
mes” została przeniesiona na ul, NIEMIECKĄ Nr. 35 a 

Poleca wszystkie gatunki i rodzaje OBUWIA w iwym Wybore, 

chodu z przedstawień sobotnich na rzecz 

weckiej. Znakomity nasz gość p. W. Ka- - 
wecka żegna publiczność wileńską nieod- | 

Ne 132. (304) 

Ruch wydawniczy. 
— „Podręcznik inżynierski. Wy- 

szedł zeszyt | tego monumentalnego wydaw- 
nictwa w zakresie inżynierji lądowej |! wod- 
nej. Redaktor naczelny: Prof. Dr. Inż. Ste- 
fsn Bryła. Nakład Księgarni Polskiej B. Po- 
łonieckiego we Lwowie. 

Dotychczas inżynier i technik po'ski, 
szukając za podręcznikiem encyklopedycz- 
nym, zawierający w zwięzłem  streszczeniu 
wszystkie działy inżynierji lądowej I wod- 
nej, oraz rauki pomocnicze wedle obecne- 
go stanu wiedzy, skazany był na używanie 
wydawnictw obcych, jak Merryman, Civil 
Erglneerės Pocket Book, —Foerster, Tasvhen- 
buch fur Bauingenieure lub Hiilte, 

Luka ta zostanie obecnie wypełnione. 
Nad „Podręcznikiem inżynierskim” pracują 
najwybitniejsi fachowcy Ww Polsce, przeważ- 
nie z grona profesorów obu politechnik 
polskich, co daje wszelką rękojmię, że dzie- 
ło dorówna w zupełności najlepszym wzo- 
rom zagranicznym lub nawet je przewyż- 
szy, mając jeszcze tę zaletę, że uwzględnia 
w swoim układzie szczególne warunki Iwy- 
magśnia krajowych robót technicznych. 
Bardzo liczne ryciny I tabele podnoszą war- 
tość wydawnictwa. 

„Podręcznik Inžynierski“ wychodzi w 
zeszytach po 3—5 arkuszy a całość obej- 
mie około 100 aikuszy (1600 stron), Układ 
książki będzie urządzony tak, że można 
będzie oprawić całość w dwuch tomach 
lub też pojedyńcze działy osobno. Mie- 
s'ęcznie ukazywać się będą dwa zeszyty. 
Zamówienia przyjmując wszystkie ks'ęgar- 
nie, w braku takowej wprost wydawca. 
Cena zeszytu 3 zł. 
 — 

    

Rozmaiłości. 
Przysmak marokański. 

Ludzie jedzą nieomal wszystko, Dla 
Chińczyków stęchłe jaja stanowią przysmak, 
na wyspie Jawie pasztet z mrówek przed- 
stawia znakomitą pctrawę dla smakoszów, 
w Australji tuziemcy jadają placki z suszo: 
nych motyli a różne gatunki gliny spoży- 
wane są na wyspie Lemnos, w Macedonii, 
w Sardynii i w Persji. Modne obecnie z po- wodu wojny Abd-elsKrima z Hiszpanią i 
Francją Marokko uważa za ulubioną po- 
trawę szarańczę. Gotuje się ten przysmak 
tuk: skrzydełka 1 łapki się odrywa i wyrzu- 
ca, resztę suszy się i rozciera na proszek 
który miesza się z mąką. cukrem I t. d. 1 
plecze na placek. Ma to być znakomite. (st). 

———— 

Giełda warszawska 
z d. 9—VII 25 r. Giełda pieniężna 

  

  

' sprzedaż kupno 
Belgja 24,12 24,18 24,06 
Dolsry 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 208,80 209,30 208,30 
Londyn. —  25,321/4 25,89 25,26 
Nowy Yoik 5,181/2 5,20 5,17 
Paryż 24,45 24,51 24,39 
Praga 15,441/2 15,48 15,41 

„ Wiedeń 73,28!/2 73,47 7310 Włochy 19,15 19,20 19,10 
Szwajcarja 101,18 101,38 100,88. 
Stockholm 139,75 140,10 139,40 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funty ang.  23,254/2 25,32 25,19 
Franki fr. 24,42!/2 24,49 24,46 
8 proc. Poż. konwers. 72—73, 
Poż. kolej. 90—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 65,—67 
4/8070 listy z. T.Kred. Z. przedw. 22,80—23,40 
5% listy z. warsz. /przedw. 19—19,90,—19 
4/ą 0/9 warsz. przedwoj. 16—16.25 
60 obligacje Warszawy z 17 r. '4,85—4,90 
  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Or..B Olsejko 
Choroby uszu, gardia I nosa 

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

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

    

Przeznaczenie. Nadeślij 
charakter pisma, swój lub 
zainteresowanej osoby, 
zakomunikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzenia. O- 
trzymasz szczegółową a- 
nalizę charakteru, okreś- 
lenie zalet, wad, zdolno- 
ści, przeznaczenie. Ana- 

lizę I po otrzy- 
maniu zł. Osobiście 
pė 12—7. Proto- 
uły, odezwy, podzięko- 

  

wania  najwybitniejszych 
osób stolicy. Warszawa, 
Psyche Grafolog Szyller- 
Szkolnik, Piękna 25—34, 

Zakopane. 
Pensjonat Śnieżka, ulica 
Witkiewicza. Poleca po- 
koje z wykwintnem u- 
trzymaniem. Budynek 
murowany, nowoczesny 

komfort. Ceny nz 
8 

Sprzedaje się m 
firmy Ford używane. Do- 
wiedzieć się: Lwowska 12. 
—ч —- 

Zgubiono 
książkę wojskową, wyd. 
przez P. K. U. Wiino na 
im. Antoniego Bożyczko, 
legit. Kasy Chor. № 2070 
1 pokwitowanie Magistr. 
za podatek lokal. 1924 r. 

unieważnia się. 

Wielki medal srebrny 

PRACOWNIA 

zębów sztucznych 

L. Minkier 

Oddział w Wilnie, 

ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 
POLECA: : 

w dziale manufaktury 
Świeżo otrzymane towary damskie i męskie, krajo- 
we i zagraniczne. Palta męskie gabardinowe i gu- 
mowe. Palta damskie gotowe i na zamówienie. 
Własna pracownia kraelecka wykonuje pod gwa- 
rancją wszelkie zamówienia, Przeróbki ubrań, 
palt 1 futer. 

w dziale meblowym 
Stale duży wybór różnych mebll. Przyjmuje slę wszelkie ro- 
boty stolarskie. Meble biurowe plerwszorzędnych fabryk. 
Łóżka żelazne od najtańszych do nėjdrožszych. 

Przy dziale meblowym fachowe prowadzona pracownia 
tapicerska. Na prowincję wysylamy za zaliczeniem kole- 
Jowym i pocztowym. Ulgowe wai unkl. 

Laboratorjim ctemiczno- bakterjologiczne 
do celów djagnostyki lekarskiej b. asystenta przy szpitalu 

Virehowej D-ra ch. EDWARDA PROSA. 
Warszawa, Rymarska 14. 

A ALIZY moczu, krwi (odczyn Wassermanna), plwociny I in. Za- 
N Jętla praktyczne dia lekarzy, chemików, farma- 

<eutów z chemii lekarskiej, bakterjologji i serologji od 20 lipca do 20 sierp. 
nia, na jesieni od 15 września do 15 października. 

   

     

      

  

      

  

Pantofle damskie prunelowe - 
zł. 5 za parę. 

Pantofle damskie skórzane 
od 10 do 14 zł. za parę. 

Pantofle damskie lakierowane 
zł. 18 za parę. 

Buciki damskie skórzane izam- 

3 UWAGA 
Z powodu przeniesienia do nowego 

lokalu sprzedejemy wielką ilość wysor: 

towanego 

OBUWIA 
trwałej jakości po wyjątko- szowe zł. 18 za parę. 

wo nizkich cenach. Buciki męskie zł. 20 za parę. 

EB ZCWE ОО МОа РО СО ОО Ра Bi is EAG 

: 1! Poszukuję 2—3 pokoi 
z kuchnią i wygodami w centrum miasta. 
Łaskawe cfarty proszę nadsyłać do „Kurjera 

Wileńskiego”. 

KKSD 
i Jąkanie usuw4 radykalnie za- 

twierdz. przez władze 
zakł. leczn. dla jąkałów 

8. Żyłkiewicza, Warszawa, Chłodna 22. 
Na sezon letni przyjmuje się pacjentów w Warsza- 
wie I w Miedzeszynie, w willi własnej. ul. Wileńska Ne 21. 

DEE SLS | IRA 

Brak, „bax”, Żeligowskiego 1, 
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КА ” зОМ 

Radio-tlenówe kąpiele 
(oryginalne czeskie) — 

zalecane przy. reumstyzmie, ischiesie, 
nerwozzch, chorobach serce, skórnych, 

nerek, wątroby i in. 
Żądać w składach aptecznych: Segela, Gru- 

żewskiego, Charytonowicza | w aptekach. 

   

    

     

        

    
  

Czytajcie „Kurjer Wileński". 

  

Wydawca w /mianiu szpólwłaścicieli Józe! Batszowigz, 

   


