
  

ATA TESTAI IS 

Naležytošė počztowa opiacona ryczaltem. . ' 

Rok II. Nr. 155 (307) Wilno, Wtorek, 14 lipca 1925 r. Cena 15 groszy. 
„AO E 

` a | | NIEZALEŻNY ORGAN 
с @ DEMOKRATYCZNY. 

Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteecznyech. 3 
70775 000 705 " 3 

    

{ 

  

     

  

  

  

  

) > 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Sa ULAĖ Redakcja I Administracja: WILENSKA 15. Tel. 99. Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skła a Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera WI- 20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
Pleru w. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ck leńskiego” mleści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
Przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, zł г go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 52. Czynne о4 9—6 ® 5-0 lamowy, na 4-eį str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą róg Gar arskiej, t:1. 82, Biura ogłoszeń z O tasko А E Redaktor przyjmuje od 2—4 popol. byč przez administracje zmieniėne dowolnie. 
a Andai S 22, Kario, RSW. DA 1 zagr. Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca, 
PODOLA, eńska 22, tel. wszy 8! rois 
  

| ————>2————————> 22 — DZIŚ Niemcy obradują nad paktem bez- l DAŃSIW back, 
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DREZNO. 13.VII. (Pat.) Z okazji swego pobytu w Dreźnie kanclerz Projekt min. wojny. 
° l ki przyjął przedstawicieli prosy, wobec których oświadczył, że we wtorek dnia Mir. wojny opracował projekt o 

Wacława IKU 5 1eg0 14 b. m. popołudniu zbierze się gabiret w celu sformułowania noty W | „morzeniu niektórych sprań kafuyGie 

Tel. 664 sprawie paktu bezpieczeństwa. 2 oraz jak największe zastosowanie 
Wilno, Wileńska 26. Tel. : Ria a -— — ——- =—-'amnestji do spraw wojskowych prze-         

stępców dokonanych w czasie wojny 
na letnie wywczasy! Zatarg Watykanu z Czechacni. za niepodległość Łotwy, do dnia 

ogłoszenia państwa łotewskiego do 

WIEDEŃ, 13.Vil (Pat.). „Sonn uad Montagszeitung” donosi z Paryża: | 18 października 1919 r. Projekt nie 

    

poleca wielki wybór Z: Konflikt z nuncjuszem papieskim zaostrzył się. obejmuje ciężkich przestępstw, oraz - a 

h 15 h „Czeskie Słowo” przyniosła wczoraj wiadomošė, že dr. Benesz odwo- į dokonanych w celach korzyści ma- : 

po cenac znizonyc jłał posła czeskiego przy Watykanie do Pragi, a to wskutek nalegań socja* | terjalnej. 
—, 8,—, 4,— 1 5.— złp. па 50 gr, 68, 80, 95, 195 I t. d. | listów. czeskich. Е Aresztowano 2 szpiegów 

k 1. „4 a miki й ко! u Pisma donoszą, że poseł czeski przybył do Pragi i że wiecej do Rzy- więdnie 7 
upuje podręczniki Szkolne uzywane mu nie powróci. ; RYGA 13.VII (tel. wł). Aresztowa- 

A najwyższe ceny oraz zamienia na nowe. Socjaliści czescy trwają przy żądaniu, aby nuncjusz Papieski również no w Letgalji dwóch. szpiegów -s0- 
więcej do Pragi nie powracał. wieckich: Sołowjewa i Pospielowa. 

Jedno z pism w Preszburgu podaje, że Stolica Apostolska zamierza Wobec tego że ; TOSA OGACI SkA: 
ogłosić ekskomunikę tych rzymsko katolickich duchownych, którzy należą й Šai nitro gdala 
ik partji rolniczej prezesa ministrėw Svehli. Ee > * zs 

z O | StANY przed Sądem wojskowym. * 
gwa z sa z Krążą pogłoski że władze sowiec- : 

Lepiej późno niz nigdy. kie domagają się wymiany szpiegów z 
z na dwóch łotewskich obywateli aresz- й 

PARYZ, 13.VII (Pat). „Echo de Paris" stwierdza niepowodzenie poli-|towanych na terytorjum sowieckiem. 
;tyki, polegającej na uznaniu sowietów orsz nawiązaniu z nimi stosunków 
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„GAZY TRUJĄCE" 
Jednodniówka Wileńskiego Oddziału Towarzystwa Obrony Prze: 

<Ilwgazowej z Ilustracjami pod redakcją prof. Jana Muszyńskiego. 

  

  

  
Cena 1 złoty. „w nadziei, że zmienią swoją orjentację polityczną i staną się bardziej Estonja. į Wydawnictwo Biura Reklamowego Stefana Grabowskiego w Wiinie, Garbarska 1. umisrkowanemi, Min. Pusta wyjeżdża do Lon: ; Calkowity dochód ze sprzedaży Jednodniówki na rzecz Towarzystwa Dziennik podkreśla również, iż gospodarka sowiecka nie ujawnia dynu 

Obrony Przeciwgazowej. * 

  

żadnej poprawy, poczem kończy wyrażeniem zdziwienia, iż sowiety mogą TALLIN, 13,Vil (tel. wł.). Min. ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARŻYSTWA. mieć jakikolwiek prestige: zagranicą, 
spraw zagranicznych Pusta wyjeżdża 

A | oSorawach do L.ondynu. ł i 

Teatr Letni | Produkcja węgia na Górnym Śląsku. |?rzvlazd prezesz Tow. Przyja- 
= i 
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— Teatr Polski 

Występ Al. Zelwerowicza. 
Dziś premjera 
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ciół Ligi Narodów do Tallina. 
! KATOWICE, 13.VII (Pat) Produkcja wegla w tygodniu od 29 czerwca TALLIN, 13.VII (tel. wł.). Do Tal- 

Dziś poraz drugi (do 7 lipca wynosiła: wydobyto 312.223 tonny; wysyłka węgla węwnątrz Ślą- | lina przyjeźda prezez międzynarodo- 

        

ы "ska 111.339; do reszty Polski 109,339, — zagranicę 76.688 ton. wego towarzystwa przyjaciół Ligi 
Niedojrzały owoc Podróż po Warszawie |. > Е Narodów, p. Artur Dickinson, który 

farsa Gignouse | Thery operetka-krotochwila Schobera EVE TTT ESET IS TS zabawi w Estonji 4 dni. P. Dickinson 
Początek o godz. 8 m. 15 =) Początek o godz B-ej m. 15 w. | Kredyty na operacje wojskowe Po wawa 

PO Zr: į 3 
: = w Marokku. - TALLIN 12.VII (tel. wł.). 11 b. m. 

PARYŻ. 13.VII. (Pat). Senat przyjął jednomyślnie przy 381 głosujących | Przez cały dzień badano podsądnych, 

Święto narodowe Francji. 9 wee voniose w Aerie RE ne 
SA NN A _ Hejdeman stanowczo twierdzi, že D. © Е a a 2 = szpiegostwa nie uprawiał. Bielajew zień 14 lipca 1789 jest dniem na- strzegły w przewrocie francuskim re ,Międzymocarstwowy tajny układ w spra- EWIAĆ opowiada całą swoją ewa, 

    

  

    

rodowego święta Francji. Data jalizację wielkiej, nowej idei. Idei s = О м э ! Naležai do partji s.-r., później prze- to zdobycia Bastylji, czyli chwila'wy- odmładzającej państwo; potęgującej | wie Chin. szoł do niai Makao pk: ® 4 buchu Wielkiej Rewolucji, która w | jego siły. | LONDYN 13VII. „Dałly Express” donosi z Tokio, że między Anglją, wa do prawicy. pea jest ; Prawdzie zalała kraj potokami krwi| | oto zjawił się u nas szereg zna- | Japonja i Stanami Zjednoczonemi został zawarty tajny układ w_ sprawie | Jzienn zd; m ii: kier gazecią | 
i stała się na lat kilka straszną jego komitych mężów stanu, który posta- | utrzymania jednolitego frontu w Chinach. done, Leviasijo“ Bietejes, epą 
tragedją, położyła jednak fundament | nowił zdobycze rewolucji francuskiej / . - — | ja się tylko za winnego ukrywania =: nowy ass rzeczy, nietylko | wprowadzić do Polski bez wstrząsów | as, Komunistą jednak nigdy ; a Francji samej, lecz i dla świata. |i przelewu krwi. Naczelna zasada | Zabójstwo po ter ego polskiej nie był. SSA Momentem, który w procesie tym | Konstytucji 3 Maja — zmierzająca ku i posie unkow g P I Niektórzy oskarżeni przyzneli się 
główną odegrał rolę, był instykt patr- |zrównaniu Stanów w prawach oby- policji granicznej pr @е str sz litewską. do systematycznego dostarczania taj- nych wojskowych dokumentów so-   Jotyczny, ta miłość Ojczyzny, która j watelskich — dawała Rzeczypospoli | (Od własnego korespondenta).- wieckiemu poselstwu w Tallinie. Za zrodziła wielkie hasło: wolność, rów- | tej nowoczesne fundamenty, na któ- | dostarczona wiadomości otrzymywali ność i braterstwo. rych oparta, mogła się przekształcić + W zj k = o godz. 23ej około posterunku ow został za: | 4,000 merek miesięcznie. : 

Naród francuski porwał się do į Dietylko w silne mocarstwo, ale niska. Rajtowski, ewską posterunkowy z 6 kompanji policji granicznej Sta- „Aro R wielkie 
walki iobalił stary, uświęcony porzą-|też w ognisko kultury i postępu. | Na miejsce wypadku wyjechał zastępca starosty powiatu Wileńska- 3 rosyjskim emigrantom za. 

| broniono pobytu w Tallinie. 

TALLIN, 13.Vil (tel. wł.). Min. spr. 

dek rzeczy; Zniósł stanowość, rządy Do tego' właśnie dopuścić nie Trockiego, komendant policji powiatowej i sędzia śledczy. (x). 
absolutne i zrealizował ideę demc- | chciały te same ciemne Siły, ktėre! —> 
kracji, z której, wzór wzięły potem į probowaly przywrócić stary porządek | | wewnętrzych zabroniło pobytu 3 ro 
inne państwa, a w pierwszym rzędzie | we Francji. } a P 5 a ' syjskim emigrantom: ks. prawosław- 
Polska. Dziś, gdy te ciemne siły legły | Wiadomości polityczne. | cemu Dmitrjewskiemu, Karamzinowi 

Francja z dumą obchodzi dzień | pobite przez państwa, duchem de- cze w ae. Tara, ke. 
14 lipca. Duma ta opierać się może mokratycznym ożywione — święto aaa WY Z Paryża donoszą:  czątku r. 1925 zakres działenia trze | Rosją. 
przedewszystkiem na przeświadcze- 'Francji za nasze własne Święto uwz- Budżet Po wzajemnem odsyła: | ciej międzynarodówki i postanowiło | 

       

  

  

  

    

niu, że dzień ów nie był pierwszym | żać możemy. i Francji. pa O m Saron m rugiai ona į 
żetu prze: ę i Senat, | Ententy zwrócenie się do wszystkic. Ą a. ale, że przeciwnie, Umysły zaś, dręczone trwogą o obie izby doszły ostatecznie do po- |rządów o podjęcie wspólnych wini: Z Ę h i n z.popiołów | zgliszcz 'rewolueji odro- | najbliższą przyszłość, patrzące z nie- | rozumienia i budżet został przyjęty |dzeń, niezbędnych dla prłożenia kre a dził się genjusz narodu francuskiego, | pokojem w stronę granicy zachodniej,, Przez lzbę 415 głosami przeciwko | su rozwiiającemu się niebezpieczeń | Tsang-Tso-Lin nie przyjął za- który olśnił niebawem całą Europę. przenika radośna otucha i nadzieje, 40 oraz przez Senat 278 głosami ; stwu bolszewickiemu. proszenia. 

Corocznie w dniu 14 lipca nikną | żę dopóki dzień 14 lipca będzie wiel- Pako Ge, < Przewodniczący związku  zreda- MOSKWA. 11.VII. (tel. wł.). Tsang- różnice poglądów, nie istnieją warst- kiem świętem również i w Polsce — Przyjęty budżet przewiduje do- | gował projekt memorjału, który zo-| Tso-Lin nie przyjął zaproszenia Chiń- żę chody w wysokości 33150.844,678 fr. | stał ostatecznie przyjęty przez przed: | skich Т 2 wy | sfery: naród csły łączy się w dopóty Ojczyzna nasza stać będzie | oraz wydatki w wys, 33137.180.618, fr. | stawicieli 21 narodowości. Tso ba osa i: Muklikas, nia COR: w hymnie radości, wznoszonym na na mocnych podwalinach, w 
„, wypełnia: Po odczytaniu dekretu w sprawie Na posiedzeniu Ententy, odbytem | ferencji wojskowych dowódców, któ- 

cześć wielkiej | potężnej Ojczyzny. jąc swoje doniosłe posłannictwo dzie- | Zamknięcia narad obu izb, posiedze- | w dniu 27 maja 1925 r. * Gonayie ra sie GUÓyła w Tjda-Tsinie postana- Polska była najpojętniejszą uczen- jowe. „| nia zakoūczono dziš o godz. 6 mio. | wszyscy delegaci stwierdzili ponow-| wiono połączyć kilka prowincji i od- nicą Francji. Mimo grozy, jaką wy- Wi gi i 4 15 rano. (Pat.) nia niebezpieczeństwo, wynikające | dać je rządom Tsang-Tso Lina. wołuje każda rewolucja, mordująca ej my i cały naród polski] = „Z Genewy donoszą: |z obecnej działalności trzeciej mię: Między Tsang Tso Linem a jego winnych i niewinnych przedstawicieli łączy się dzisiaj w przepotęžaym akt Biuro Ententy między: dzynerodówki w ich krajach i przed: | współpracownikami istoieje najzupet- 
schodzącej z pola warstwy panującej okrzyku: narodowej przeciwko | stawili liczne dowody współpracy | niejsza zgoda i Jedność w sprawie dzynarodów- 

najświatlejsze w Polsce umysły do- - dówce zbadało na po« I sowieckim. (Pat) Homindan, 

  

      Siostrzanej Francji Cześć! e. trzeciej | miedzynaro- | trzeciej miedzynarodėwki z rządem | walki z rewolucją studencką i partją 
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| Szmity. 
Wykrywane wciąż u nas organi- byli, zresztą, jak zwykle 

a   

tam, gdzie 

zacje szpiegowskie niezbicie dowo- hasłem jest nienawiść — równocze- 
dzą, że siły Rzeczpospolitej są solą śnie najnaiwniejsi, najbardziej powol 
w oku jej sąsiadów. Wprawdzie na- 
sze władze bezpieczeństwa dają do- 
wody energji i umiejętności przeciw- 
działania tej rohgcie, uderza jednak 
dziwny fakt, że przeważnie ujawnia- 
ne bywają machinacje tylko jednego 
sąsiada. Drugi, widocznie, jest dale- 
ko zręczniejszy, bo trudno przypu- 
ścić, aby w mniejszym stopniu za: 
biegał około paraliżowania sił Polski. 

Jak perfidną i różnostronną może 
być w tym kierunku robota, pozwo: 
lę sobie przypomnieć wcale ciekawy 
szczegół ze stosunków przedwojen- 
nych. 

olbrzyma na glinianych nogach sta- 
nowiło ciągły cel starań Berlina. Jak 
wykazywała nieraz prasa polska i 
opozycyjna 
nacjonalistycznej polityki Petersburga 
było dziełem notorycznych agentów 
rządu niemieckiego. Szło mu nietyl- 
ko o duszenie Polski, ale również 
o to, by nie dopuścić do zgodnego 
spėlžycia ludów, zamieszkujących 
carskie imperjum, co musiałoby zna- 
komicie wzmocnić jego siły. To też 
bijącym w oczy był fakt, że na czele 
„istinno-russkich” organizacyj „patrjo: 
tycznych” wciąż spotykało się ludzi 
o nazwiskach niemieckich. \ 

Z pośród nich najbliżej był nam 
znany niejaki Szmit, działający w 
Mińsku. Korespondencje p. Dwo- 
rzaczka w „Kurjerze Litewskim" przed- 
stawiały Szmita, jako wšcieklego mo- 
skiewskiego szowinistę, który nie 
ustawał w szczuciu wszystkiego, co 
nie było rosyjskie i kłóceniu wszyst- 
kich ze wszystkimi. On agitowal 
przeciw uznawaniu praw Polaków, 

. on mącił ruch białoruski, on podsy- 
cał antysemityzm... Robocie tej od- 
dawał się z zapałem i... prawie bez- 
interesownie. Skąd czerpał środki na 
dostatnie życie i wydawnictwa, dość 
skąpo przez rząd subsydjowane? — 
stanowiło długo tajemnicę. Owa jed- 
nak bezinteresowność podnosiła kre- 
dyt moralny Szmita wśród jego stron- 
ników, t. j. nacjonalistów rosyjskich, 
mających między sobą — jak każdy 
obóz — ludzi rozmaitych, a więc 1; hasło to wydać musi. 
ideowców czystej wody. Ci uczciwi 

: Listy 
— 

ni demagogji Szmita i gotowi dać 
się porąbać w obronie czci jego, ja: 
ko rosyjskiego patrjoty. 

Ale oto wybuchła wojna. Pan 
Szmit = być niewyraźny. Wpraw- 
dzie w piśmie swojem wziął ton je- 
dynie wówczas możliwy, t. j. anty» 
niemiecki, ale zabrakło artykułom 
dotychczasowej swady. Bił z nich 
brak przekonania. 

Wreszcie nadszedł dzień wkrocze- 
nia Niemców do Mińska. Nasz Szmit 
raptem odżył. Przedewszystkiem ucie- 

(szyl się na widok całej gromady ku- 

rosyjska — podsycanie , 

  

Utrzymywanie Rosji w położeniu | zynów w pikelhaubach. Okupanci je- 
mu jednemu tylko pozwolili wyda- 
wać dziennik rosyjski w Mińsku, dali 
mu stanowisko w cenzurze i zajęcie 
przy tłumaczeniu odezw do ludności, 

Teraz dopiero pokazało się, że 
Szmit był stale subsydjowany przez 
Berlin, a cała jego namiętna w du- 
chu _ „istinno-russkim”  krzątanina 
stamtąd również czerpała inspiracje. 

Szmit nie był nigdy szpiegiem w 
ścisłem znaczeniu tego słowa i ża- 
den sąd nicby mu właściwie nie 
mógł zarzucić. Miał zadanie — jak 
się rzekło—ściśle określone: nie do- 
puszczać, by w Rosji zapanował na- 
rodowościowy spokój i utrwaliło się 
jakiekolwiek znośne modus vivendi. 
Czynił, zresztą, to samo, co czyniła 
cała masa Szmitów, rozrzuconych po 
olbrzymiem imperjum, a mających 
stanowiska od najwyższych do naj- 
niższych. 

Nietrudno byłoby wykazać rów- 
nież i „Szmitów”, obecnie w Polsce 
grasujących. Najwrzaskliwiej krytyku- 
Ją oni každy krok rządu, zmierzający 
ku zaspokojeniu potrzeb narodowo- 
kulturalnych czy to białorusina, litwi- 
na, czy ukrzińca; głupcom zaś wma 
wiają, że Polska tem silniejsza będzie, 
im większe niezadowolenie obudzą 
jej rządy wśród t. zw. mniejszości na 
rodowych, stanowiących prawie trze- 
cią część ludności państwa. „Polska 
tylko dla Polaków!” — głosi taki ro 
dzimy „Szmit” w swoim dzienniku; 
wie on doskonale „was fur ein Obst" 

JS 

z zagranicy. 
„Rewolucja' w Grecji. 

(Korespon. własna). 

FiAteny, w czerwcu. 

„Cierpimy na przerost wyobraźni 
politycznej” — wyraził się jeden z 
najznakomitszych polityków greckich, 
prof. Politis. Wkrótce potem doświad- 
czył na sobie przejawów tej choroby, 
ponieważ parlament grecki z całym 
spokojem unieważnił jego podpis | 
pod traktatem z turkemi i wydalił 
go z państwowej służby greckiej. Ten 
sposób postępowania dostatecznie 
świadczy o dziwacznych naleciałoś- 
ciach, które decydującą rolę odgry- 
wają na politycznej scenie, rozciąga” 
jącej się na tych samych pagórkach, 
na których ongiś starzy Grecy do 
najświetniejszych  dochodzili rezul- 
tatów. 

Obecnie inaczej. Zmarły niedaw- 
no Robert de'Jouvenel, świetny pu- ; 

tak | binetu, a potem... Premmjer ministrów blicysta i dowcipniś zawołany, 

Śp. TadeliszStónislaw 
Wróblewski. 

Nadszedł rok 1920. Z jednej stro- 
ny rozdźwięk między społeczeństwem 
polskiem, ogarniętem agitacją napły- 
wową coraz płytszego patryjotyzmu, 
a Zmarłym, szukającym w tworzą- 
cych się stosunkach, formy odpowia” 
dającej Jego poczuciu sprawiedliwo” 
ści politycznej i społecznej, zwiększał 
się. Z drugiej, zabiegi i pochlebstwa 
Litwinów, niepewność ich losu w sto- 
sunku do Wilna, i Kowieńszczyzny w 
stosunku do Polski, narady i zasię: 
ganie przez nich porad u śp. mece- 
nasa Wróblewskiego, sprawiły, że 
gdy najazd bolszewicki 1920 r. w 

  

czerwcu ogarnął Wilno, Biblioteka i, 
ich Właściciel znalezli się pod opieką ; 
aljantów Bolszewji. Wszystkim zresztą, 
którzy do przynależności z niem się 
poczuwali, chronili się pod Opiekę 
Komitetu Litewskiego, jako ostatniej 
deski ratunku. Wiedzieliśmy zresztą 
wszyscy, że Wilno rozkazem z War- 
szawy, w ostatniej chwili oddane zo: 
stało litewskiemu dowództwu i tylko 
odległość sprawiła, że odziały litew- 
ski nie zajęły miasta przed bolszewi- 
kami, ale w tydzień później. Zresztą 

  

  

zaczął pewnego razu feljeton dato- 
wany z Aten: „Przybyłem tu przed 
kilku godzinami, lecz mimo. zmęcze- 
nia usnąć nie mogę. Pod oknami 
padają ustawicznie strzały—nie wiem 
jednak czy to ostatnie strzały starej 
rewolucji, czy pierwsze strzały no- 

wej”. 
Ta rewolucja jednak, która codby- 

ła się w Atenach przed kilku dnie- 
mi, odbyła się nawet bez strzałów. 
Generał Pangalos rano wstał © 
czwaitej (a może nie kładł się wca- 
le), ubrał się w galowy mundur, za- 
alarmował pułk pionierów Br. 7 
(szczęśliwy numer) wysłał od siebie 
dwóch adjutantów do prezydenta mi- 
nistrów, zawiadamiając go, że obej: 
muje władzę w Grecji i że przez 6 
godzin czekać będzie na dymisję ga- 

i w ostatnich dniach przed zajęciem, 
i w czasie bolszewickiej okupacji sto: 
sunek Kom. Litewskiego do Polaków 
był najzupełniej poprawny, a nawet 
bardzo życzliwy. Jednak, jak wiado- 
mo idylla bolszewicko litewska trwała 
w Wilnie dość krótko i po tygodniu 
aljanci z nad Wołgi szukali usilnie 
członków Komitetu Litewskiego by 
ich uwięzić. Były to chwile, o których 
jeszcze teraz trudno pisać. 

Czerwona armja zbliżała się ku 
Warszawie. Miało się przedsmak et- 
mosfery końca świata, opisywanego 
w jakiejś fantastycznej o powieści Weil- 
sa, czy Flammariona... 

A to była istotna prawda i naso 
bie ją odczuwaliśmy! Nie wypowiem 
jakiem ukojeniem, otuchą, była ta 
cicha, niezmienna Biblioteka, w owe 
piekielne dni, kiedy się zdawało że 

Świat się wali na głowę, a serce pę- 
ka z rozpaczyl Tu tylko wracała uf- 
ność, że jest jeszcze jakiś świat du- 
cha i z niego można czerpać siły do 
wytrwania. Głęboki rozum Śp. Wró- 
blewskiego w wywiadach o horosko* 
pach na przyszłość, Jego spokój, mi- 
mo silnego zdenerwowaniu i słusznych 
obaw o zbiory, o siebie, o przyjaciół 
pozostałych, to pozwalało czekać. 
Wreszcie przyszły narzdy bolszewic- 
ko-litewskie, Juriskonsulte m, arbitrem 
traktatu ze strony litewskiej, uzna- 
nym przez bolszewicką władzę woj: 
skową i Czeka został śp. T. Wróblew- 
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nie starał się odgadnąć co będzie 
potem, bo już w trzy godziny póź: 
niej zjawił się u prezydenta republiki, 
zawiadomił go o dokonanej rewolucji 
i o dymisji rządu. 

Prezydent republiki, jak chcą nie- 
którzy kronikarze, powiedział: į„Prze- 
cież dopiero siódma, nie zawracajcie 
mi głowy drobnostkarmi, przyjdź pan 
o dziesiątej”. Prezydent ministrów 
(nazwiskiem Michalakopolus) udał się 
tymczasem do parlamentu, gdzie 
zgromadzili się przywódcy stronnictw 
parlamentarnych i uchwalili przyjąć 
dymisję gabinstu i wstąpić do... re- 
wolucyjnego rządu genereła Panga- 
losa, który specerowzł uśmiechnięty 
pod bramami parlamentu w towarzy: 
stwie adjutantów. 

Lecz parlament rachował bez go- 
| spodarza. Generał Pangalos dowie- 
dziawszy się o treści narad zakomu- 
nikował parlamentowi, że oczekuje 

, odeń poparcia, lecz poszczególne teki 
zostaną inaczej obsadzone, niż tego 

| sobie życzą parlamentarzyści. Parlz- 
ment i na to się zgodził. General 
Pangalos utworzył gabinet, w którym 
generałom przypadły teki: prezydjum, 
wojny, spraw wewnętrznych | komu- 
nikacji, admirałom zaś: marynarki, 
spraw zagranicznych, oświaty i spra- 
wiedliwości. Resztę tek otrzymali za- 
przyjaźnieni cywile. 

Wydana tuż po zamachu odezwa 
rządu dowodzi, że nowy gabinet bę- 
dzie prowadził politykę kubek w ku- 

ibek podobną do polityki obalonego 
„rządu, który w polityce zagranicznej 
"osiągnął poważne sukcesy, z tą tylko 
różnicą, że rząd Michalokcpulosa per- 
traktował o pożyczkę zagraniczną, 
która już, już miała być zrealizowana, 
natomiast generał Pangalos list wy- 
stosowany do tych bankierów, którzy 
pertraktowali o pożyczkę, otrzymał 
z powrotem bez żadnego dopisku. 
Lecz gdy na południu rządzą Primo 
de Rivera, Mussolini i Kemal Pasza, 
jakżeby Grecja mogła się obejść bez 
próby zaliczenia się do ich rzędu? I 
w tej ambicji należy może. szukać 
istotnych przyczyn obecnego prze- 
wrotu. 

Gamos. 
  

  

  

Anglja upomina się o 
swe należności. 

АсоЦа wysłała do wszystkich 
państw, które dotąd nie wszczęły 
żadnych kroków w kierunku uregu- 
lowania swych długów zaciągniętych 
w Anglji, pilne noty, w których wy- 

raża życzenie ustalenia dat w któ- 

rych poszczególne państwa chciałyby 
rozpocząć pertraktacje w sprawie za* 

łatwienia długów. | / 
Wierzytelności Anglji wynosiły w 

dniu 31-go marca b. r.: 
we Francji 623,279,000 f. szt, 
w Rosji 722,456,000 f. szt. 
we Włoszech 533,200 f. szt. 
w Jugosławii łącznie 

w belgijskiem Kongo 3.350,000 f. szt. 
Pelska, jak wiadomo jako pierw- 

szy z dłużników =ngielskich dług 
swój skonsolidowała. 

  

Kobieta-lekarz 

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

ski) z bolszewickiej Rajfes). Przez kił- 
ka dni walczono na tych naradach o 
mienie Wilna i o uwięzionych, prze- 
ważnie Polaków. Ostatnie 24 godziny, 
bez przerwy twały spory, 
przyjaźniej prowadzone. 
litewskie i bolszewickie, stały wyce- 
lowane do siebie po obu brzegach 
Wilił, a patrzące na siebie aljanty, 
nie miały życzliwości w oczach. 

| Z opowiadań wiem, że bolszewi* 
cy chcieli obedrzeć miasto z ludzi i 
wszystkiego co jeszcze zostało. Na 
gwałt wysyłeli całe pociągi więźniów, 
które udało się zatrzymać w N.-Wi- 
lejce lub na stacji w Wilnie, gdyż o 

(12 w nocy znalazły się jeszcze na 
| terenie mocą umowy ustępowanym 
„Litwinom. To samo odnosiło się do 
; jeńców wojennych,- których widzieliś- 
| my z ulgą wyprowadzonych z więzie- 
| nia przez sekretarza p. Biržyszki, O- 
lechnowicza. W tych sporach o los 
aresztowanych, Kapsukas, widząc że 
mu zdobycz się wymyka, zawołał u- 
derzejąc pięścią w stoł: „Fl to szkoda 
że my ich wczoraj nie rozstrzelaliśmy*| 
Było jednak, na szczęście, za późno. 

Wyszlil да jakiej się doznało, 

  
    
była odpowiednią do rozpaczy i chy- 
dy, obrzydzenia bezgranicznego, ja- 
kie wywoływali samym widokiem 
swoim. 

l znów w Bibliotece, nie gdziein- 
dziej, zebraliśmy się w kilka osób, by 
cieszyć się.. cieszyć, że żyjemy, że 

| zamknięcia 

z Czarnogórą  28,481,000 f. szt. 
w Polsce 95,000 f. szt, ' 
w Rumunji 24,778,000 f. szt. 
w Portugalji 21,544,000 f. szt. 
w Grecji 23,355,000 f. szt. 

nie naj: , 
Kulomioty 

Odpowiedzialność magistratów. 

Wydział powiatowy sejmiku bę- 
dzińskiego, jako władza nadzorcza, do= 
konał z początkiem r. 1923 przez 
specjalną komisję lustracji gospodar= 
ki miejskiej miasta Czeladzi. Okaza: 
ło się, że członkowie zarządu miasta 
prowadzili szkodliwą dla miasta poli- 
tykę gospodarcza, że ignorowali w 
zupełności uchwały rady miejskiej, 
wprowadzali i pobierali różnego ro- 
dzaju opłaty, zwiększali i pobierali 
samowolnie podatki i. t. d. 

Z tego powodu wydział powiato- 
wy wystąpił do województwa kielec- 
kiego, z wnioskiem -o natychmiasto- 
we złożenie całego zarządu m. Cze- 
ladzi i oddanie winnych pod sąd. Wo» 
jewoda wniosek powyższy uwzględnił i 
w kwietniu 1923 r. złożył z urzędu 
burmistra i wszystkich ławników m. 
Czeladzi. W liczbie tych ostatnich był 
p. Roman L. który zaskarżył decyzję 
wojewody o ile dotyczy jego osoby 
do Najw. Trybunału Administracyjn, 

W skardze zobrazowzł działalność 
burmistrza, który rządził despotycz: 
nie, nie oglądzjąc się na członków 
magistratu t. j. ławników. Trybunał 
skargę powyższą odrzucił jako nieu- 
zasadnioną. W motyw:ch wyroku 
Trybunał stwierdził, że na zasadzie 
dekretu o samorządzie miejskim z 
4 lutego 1919 r. magistrat jest cia- 
łem kolegjalnem i do kompetencji 
jego należy zarządzanie majątkiem 
miejskim i wykonywanie uchwsł rady 
miejskiej. Burmistrz nie jest bynaj- 
mniej samodzielnym zarządcą, ławni- 
cy są przeto odpowiedzialni za tole- 
rowanie nieprawidłowych czynności 
burmistrza o których należało zako 
munikować radzie miejskiej. (I) 

  

  

Uchwały Zaiządu Kasy Ghorych. 
Kary na pracodawców. 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna 
ina posiedzeniu w dniu 8 b. m., m. 
in. uchwalił: w sprawie wznowienia 
nakładania, po upływie terminu ul 
gowego, kar na pracodawców za 

j niezgłoszenie pracowników — powołać 
jKomisję Marną w składzie trzech 
członków Zarządu itrzech zastępców, 
ido której właściwości będzie należa” 
ło nakładania kar wyższych nad dwu: 
krotne oraz wymierzonych na pcd- 
stawie sumy należnych składek, wyż- 

! szej nad 20 zł.; do nakładania kar niż- 
szych upoważnić Przewodniczącego 

; Zarządu oraz jego zastępce; do czasu 
utworzenia wspomnianej Komisji Kar- 
nej przywrócić odnośne pełnomocni- 
ctwo Przewodniczącego Zarządu oraz 
jego zastępcy w nakładaniu kar do 
rzykrotnej wysokości składęk bez 

; ograniczenia sumy. Ogłosić bilanse i 
rachunkowe Kas wileń: 

skich za rok 1924 w 5 dziennikach 
miejscowych; udzielić urlopu szere- 
gowi lekarzy kasowych w calu uczest- 
nictwa w XII Zjeździe Lekarzy i Przy- 
rodników Polskich w Warszawie; de- 
legować członka Zarządu d-ra |. Ra- 
fesa na posiedzenie Komitetu Wyko: 
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Warszawie. Pozatem Zarząd załatwił 
szereg spraw personalnych, przyjął w 
charakterze czasowym 1 inkasenta i 
2 pracowników biurowych, obsadził 
,czasowo stanowisko Naczelnika Wy- 
„działu I przez p. Józefa Godwoda i 
|interpretował swą uchwałę, zapadłą 
"na jednem z poprzednich posiedzeń, 
"w sprawie opłaty lekarzy rejonowych 
za wizyty nadliczbowe w |-zm pół- 
roczu b, r. 

  
Wilno nie jest już w mocy azjatyc- 
kiego potwore. Osobiście byłam sta- 
mowczo przekonaną, że jaknajprędzej ; 
zaczną wracać wszystkie „šwizdki“, 
uciekinierzy, słowem Wilnianie, že 
wejdą z Litwinami w porozumienie, 

(zajmą należne nam, Polakom, tutaj, 
! stanowiska i wpłyną na jaknajszybszy 
ijaknajściślejszy związek Litwy z Pol- 
ską. O to prowadziliśmy ze śp. Wró- 
blewskim, nieskończone spory, gdyż 
Jego pesymizm, znajomość . ludzkiej 
niekonsekwencji i krótkowzroczności 

Kontakt z Litwinami pozostał bli- 
ski i bardzo przyjazny, pod każdym 
względem że strony Śś, p. Wróble- 
wskiego. Na ogół życie stawało się 
nudne i smutne, po ochłonięciu z 
zadowolenia odzyskanego  bezpie- 
czeństwa, trzeba je było jednak or- 
ganizować... Zaczęła, w dzień objęcia 
miasta przez Litwinów, wychodzić 
Gazeta Krajowa god red, L. Abra- 
mowicza, organizował się Komitet 
polski z niedobittów. Nigdy Wilno 
nie bylo tak puste. Nienaturalnošė 
jednostronnego rozwoju życia tutej. 
szego, jaki się zapowiadał, drażniła 
ś. p. Wróblewskiego, mimo wciąż 
serdeczne stosunki z nowemi wła- 
dzami. Mimo najlepszych chęci, oni 

ę gzuli się obco, i ludność w stosunku 
do nich, i, śmiem twierdzić, ś. p. 

Wróblewski także, po za chwilami hoł- 
dówi uznania, których Mu Litwini nie   
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nawczego I Wystawy Kas Chorych w | 

przewidywał inne rozwiązanie sprawy. | 

Otwarcie okoża przysposobienia rezerw. 
Dnia 5. VII. b. r. odbyło się uro: 

czyste otwarcie Obozu letniego przy- 
sposobienia wojskowego w Pohulan- 
ce koło Podbródzia, 
nabożeństwem odprawionem w ka- 
plicy obozowej przez kapelana woj- 
skowego. Duszpasterz w okoliczno- 
ściowem kazaniu określił wartość 
P. W. pod względem wychowania 
fizycznego i moralnego. 

Z gości przybyli D ca 19 dyw. p. 
leg., płk. Czuma, zaszczytnie nam 
znany dowódca oddzisłów syberyj- 
skich, obecnie wielki »rzyjsciel i opie- 
kun młodzieży P. W. oraz dowódcy 
pułków tejże dywizji z licznie repre- 
zentowanym korpusem oficerskim. 

Po nzbożeństwie komendant gru- 
py Obozu letniego mjr. Hałaciński 
Andrzej w krótkich i serdecznych 
słowach powitał przybyłą do obozu 
młodzież, równocześnie podkreślając 
znaczenie idei P. W., wzywał też 
młodzież do należytego wyzyskania 
czasu w obozie, celem nabycia ma- 
ksimum wiedzy wojskowej i rozwi 
nięcia sił fizycznych. 

Znany z prac organizacyjnych P. 
W. na terenie powiatu Oszmiańskie- 
go, kpt. Salwik scharakteryzował pra- 
cę P. W. ościennych państw i zachę- 
cał do pracy, wyjaśniając, że zada- 
niem Przysposobienia Wojskowego 
jest przygotowanie społeczeństwa do 
obrony granic Rzeczypospolitej. Prze- 
mówienie zakończył okrzykiem na 
cześć armji i wodza, na co zebrani 
odpowiedzieli długotrwałymi wiwatami. 

Po obiedzie odbyły się zabawy i 
i gry towarzyskie, które trwały do 
późnego wieczora. 

Na twarzach wychowańców widać 
pełne zadowolenie, a we wszystkiem 
przebija karność i chęć do przcy. 

Dzięki uprzejmości komendanta 
obozu, mjr. Hałacińskiego oraz p. p. 
oficerów instruktorów,  zwiedziłem 
obóz, który wywarł na mnie impo- 
nujące wrażenie. Elewi oddychają 
pełną piersią, żyjąc na świeżem po: 
wietrzu w sosnowym lesie. W ele- 
wach wytwarza się zmysł artystyczny. 
W krótkim, bo dopiero parodniowym 
czasie upiększają swoje namioty, 
usypują piramidy, zdobią je w napi- 
sy i znaki strzeleckie. Warunki w 
jakich się młodzież znajduje, są pod 
każdym względem zadawalające. Pro- 
wiantowanie zuzełnie dobre i uroz 
maicone. Używają kąpieli w rzece 
pod opieką _ instruktorów. w 
ubiorze nie są krępowani i w mun- 
durach chodzą tylko wtedy, gdy ćwi- 
czą, pozatem stale w ubiorach lek: 
kich sportowych. Elewi pod prote- 
ktoratem Komandy Obozu stworzyli 
już orkiestrę dętą, w czem bardzo 
dużo pomogli Dyrekcja Gimn. Lele- 
wela craz Kuratorjum szkolne. W 
stadjum organizacji jest chór, orkie- 
stra mandelinistów i sekcja teatralna. 

Dzięki opiece D-cy O. K. Ill, gen. 
Berbeckiemu, obóz letni zaopatrzony 
jest w sprzęt i przyrządy sportowe. 
Zasługą płk. Popowicza jest dobór 
obsady instruktorów. 

Wierzymy, że opieka nad mło- 
dzieżą w kierunku przysposobienia 
jej do obrony granic, wyda dzielnych 
i świadomych obywateli. 

P.p. gen. Berbeckiemu, płk. Po: 
powiczowi oraz całemu składowi ka- 
dry iństruktorskiej należy się pełne 
uznanie i podzięka. Nie od rzeczy 
zaznaczyć, że w przyszłości należa- 
łoby przygotować dla elewów buciki 
o mniejszych numerach, bo obecnie 
elewi posiadają obuwie o 2—3 nu- 
mery większe, niżli powinni mieć, 
a to powoduje obtarcie nóg. 

szczędzili, uważając Go za najcen 
„niejszą swą zdobycz. @ 0 / 

Nadeszły wypadki /1$ gaździernika, 
j wejście Żeligowskiegó, zupełne po- 
,mięszanie pojęć prawnych, nawar- 
'stwienie konspiracji politycznej Na: 
czelnika Piłsudskiego, na intrygi na- 
rodowej demokracji, wytwarzające 
splot i gmatwaninę poglądów, zdań, 
uczuć, w których nieprędko się mo- 
żna było rozeznzć. 

Ś. p. Wióblawski do „okupacji 
Żeligowskiego" rwącej wszelkie pra- 
wne traktaty, więzy kodeksów i umów 
odniósł się z odrazą i jskby przera- 
żeniem, że coś podobnego można 
było zrobić. W ostrych słowach po- 
tępiał ten czyn „nielegalny”, który 
w oczach tego legalisty, był wprost 

  
cej swych zobowiązań. Darmo Mu 
było mówić to, co krzyczała cała 
ulica Wilna: że życie i uczucia, sil- 
niejsze są od umów pisanych przy 
biurkach dyplomatów. Nie uznawał 
tych argumentów. Stanął w opozycji 
do wszystkiego i od tej chwili rozdział 
Jego od ogółu społeczeństwa pol- 
skiego nie chcącego Mu darować 
Jego stanowiska w stosunku do Li- 
twinów nastąpił ostateczny. 

Hel. Romer, 

(D. n.).   

poprzedzone 

  

wstydem dla Polski, nie dctrzymują” _
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MIGAWKI. 

Gdzie granice?! 

Moda jest na goliznę i podwójną go- 
4: kieszeni, kleski, kasy t. p. I goliznę 
ska, ciała, ciałeczka. Golizna finansowa 

" tę dodatnią dla bliźniego stronę, że 
miną rzuca w oczy, jest w tej epoce bez 
ud najczęściej skromna | cicha. Nato- 

že golizna cielesna, zaczyna rzucać się 
og w sposób urągający nietylko este 
5 moralności, ale nawet higjenie I zdro- 
mu rozsądkowi. 

Wpływ ilustracji sportowych zawierają- 
setki fotografji kobiet I mężczyzn w 

oni kAch, z miejsc kąpielowych lub 
© szy spcrtowych, oraz filmowych I 

+ wych diw, w jeszcze mniej obfl- 
ubraniu, wpływa na wprowadzenie w 

= m północnym klimacie, obyczajów 
urzyńskich, dość problematycznie higje- 

lizn, 

Aleznych. Bo | czemu? Moda murzyńska ; ai mgpłowena w sztuce I w stroju w Europie, 
= Ag zę używana w */llnie? Cóż 

B » cywilizacja, nie europejczycy, 
Z a latem ubrani kledy jest goić S Precz z odzieżą, kryjącą (pro- R I ao wdzięki I w imię higjeny, 

„ pływajmy, pomieszania = zi na słońcu, w 

= wywołało interwencję policji. 

z sudas at ewolucja tych „sportów”: Ai E T przystani | zwo- bliżej ad, do parków ogrodów, coraz 
nów i le wem zapęynę zobaczy e panie w kalesoni 

AZ ch spacerujących Po ulicy, w kawiar nii Czemu nie? Jeśli s. w autobusach. 
<lw rozw. e protest. e 
gdzie jest Koy < nagich clelsk osad Sleńca, to nie wią 7? Plasku, zieleni I 
1y miały być miej My racji, by bruk i mu- 

sizm zakazanem. lscem ną ten eksnihicjo- 
Onegdajszej , dzaju były ma nledziejj ldzwycz. Widoki tego ro- 

ine. Okojice Wilejki, 
Ich maga" zwłaszcza, rolły 

urządziły sobi ek; pono nagle му- 
le bieg „maratoński* 

на <zności. Na Klubowej 
8 sier |nteliglenckyj 19 0560 Piel obojej, 

d z h, rozbierało się obna- 
, oczach spacerujących 

do słońca „= uczniowskich, I pa z race 
lala, ile » Świecąc taką ilością nagiego 

cl 80 listek figowy nie pokrywał. To 
dopiero, Żeby choć kształty te- 

4 mniej 3 zlej nadające się do pokazu, 
© zakładu hydroterapii. A tak, 

+. podwójnie: nie piękniel 
Mix. 

Wyrtstawwownnie tn. 
lirnych pamiątek, 

Na Malownicze, ij pelne) szac Aaa ларр © opuszczonych a godnych od. Nowienia uzupełnienia, a nawet wzną* wienia a nagrobków, zaginio- 

  

nych 

. 
k dów grobowiec dwóch Ferdynan: medycyny agłów, z których „dad wika w maja 20 m znanego Lud- šiį* druhą i nego w „Godzinie My- Roe pe gulusza Sowie ką zmarłego ko- talisty. o mantyka | zdolnego orjen- 

162 
` ag i wielki grób dwudzielny murem Nne nagrobki, otoczono ба niskim z ciasnem doń wejś- blachą wraz ze słupami pokrytymi tą > Ząb czasu mocno zrujnował pam z kształtu forteczkę — ogro- ak rozsypało się całkowicie w 

Bolał nad t k ą niszczejącą pamiąt- 3. onserwator badacz wielu ae Na wileńskich campi santi rozta- 
mą nad mo- 

awnego uniwer- zł obecny pracownik įnaukowy bolelij "eg0 uniwersytetu L. Uziębło paw Ruszczyc, Pigoń i inni, ale 
kis €cznie uratowaniem charaktery- uzg tej pamiątki zajął się paries gorąco historyczne a tki Rosy prof. St, Kościałkow- pięk a= Opisu „tego cmentarza w 1 KR Ak „Mne“ krajoznawczej prof. 

r. 2. Įbawili w Wilnie wycho- > Warsz. Instytutu Kursów dla wiczyciali szkół powszechnych (w ме 80 u). Na Rosie zwrócił ich 
agę prof. K. na stan muru prof. w tznagla kulturalniejsi od wilnian a do ore czynu nauczycie- а '-&'пд': złożyli na ten cel sto 60a z m w Ч. $. B. złożyli 

Kašciikomski . opra. 
ajstrowie z pod 

restaurację muru 250 "aa znycerz kamieniarski p. Nikigaduz Baranowski wykonał tę robo tę grun- 
townie za 200 zł. On to be 
wyreperował na grobowci pat 
Augusta Bėcu, jak wiadom 
stu laty zabitego w Wilnie = 
Funą w sierpniu 1824 r, 

„|nad Dzisną i 

  

Dług'e lata zastanawiał się Uziębło 

nad tem czy warto to czynić, czy dr. 

August zasługuje. Ale znany L. Msyet 

do tej restsuracji go zachęcił. Prze. 

cież pod tymże głszem leży „Olesia 

Bócu późniejsza Józefowa Mianow- 

ska tak miła Juljuszowi. 

Zimą r. 1923 krzyż pękł poważ- 

nie wdłuż pionu. Majster P+ Barano- 

wski wyreperował go. 

Ogrodzenie pięknego monumentu 

grobowego Ojca Juljusze, tudzież 

stopnie betonowe szerokie powstały 

przed 28 u lsty na skutek zabiegów 

L. Uziembły, a wykonał je art. rzeź 

biarz ś. p. Jan Arasimowicz przy pO 

mocy swego szwagra A Baranowskiego. 

Składki prywatne dość łatwo było 

wtenczas gromadzić na cele podobne 

(nie było ich tak wiele jak dziś, ry- 

zykowną jeno była sama konspi- 

racja). 
о 

Pierwsi o koszy r 

ique pomyśleli p 

e artyści malarze wileńscy 

dziś nieżyjący a bardzo ukochanemu 

grodowi zasłużeni: Stiygiawiee i 

Rustem, Alfred Romer (ojciec p. Ro- 

mer-Ochenkowskiej), 
Edward = 

łowicz i Bolesław Rusiecki. Oni * 

na nowej płycie wiersz O: 

ny prof. Słowackiego wyryć umyślili. 

Są tedy na Rosie trzy niebanalne 

nadgrobki z imieniem genjalnego 

aktora Anheliego bezpośrednio lub 

io związane. 

PO ala też, że Juljusz Slowac: 

ki w Wilnie „Dumą ukraińską”, nie- 

które sonety i „Szanfarego” napisał. 

Z zachwytem piszł poeta do Mat- 

ki o naszej Rosie. 

  

  

    

Diaulos. 

Listy z prowincji. 
Dzisna. 

(Korespondencja własna) 

Nasze miasteczko pod względem 
oświatowo-kulturalnym idzie śmiało 
naprzód i ciągle się stara wykazać 
usiłowania w tej dziedzinie. 

Ostatnio otwarta zostela tutaj 
szkolna wystawa zbiorowa 7-mio kla 
sowej szkoły powszechnej dziśnień- 
skiej, szkoły powszechnej w Gorowle, 
szkoły powsz. w Zabłudowie. Wysta- 
wa przedstawiała się interesująco, 
ogólną uwagę zwracały na siebie 
hafty, wycinanki z papieru, zabawki 
dziecinne, małe modele narzędzi rol- 
niczych, zeszyty z przyrody, ozdobio 
ne malowanemi kwiatami, 

Na zakończenie roku szkolnego 
odbył się popis, na który się złożyły: 
baśń fantastyczna „Noc Swiętojań 
ska”, potem Śpiew wraz z gimnasty- 
ką rytmiczną ilustrującą treść piose- 

nek bardzo dobrze pomyślaną.Dzieci 
wykszały w swych produkcjach dużo 
inteligencji, rozwoju zdolności i dob 
rą dykcję. 

Po przedstawieniu, które się od- 
j- | było dn. 24czerwca, zebrana publicz- 

ność udała się na zabawę do parku 
tam zabawiała się 

puszczaniem wianków w Noc Ś-to 
Jańską. 

Podziękowanie za tak miłe uro- 
czystości należy się kierownikowi p. 
Mierwińskiemu, a prócz niego czynny 
udział w organizowaniu wystawy i 
zabaw brali p. Skórkowa, p. Pora- 
dówna, p. Stadaiczenko, p. Poradow- 

ski, p. Baliński i p. Wachniówna. 
Ogólnie zadowoleni byli wszyscy 

z tak dobrze rozwijającego się życia 
towarzyskiego i poczucia potrzeb kul- 

turalnyah w tym zapadłym kącie 
Rzeczypospolitej. 

Dibudova Krajų. 
Ze sprawozdań powiatowych re- 

ferentów odbudowy widzimy: 
W powiecie Brasławskim przyzna- 

no w r. b. pożyczek na odbudowę 
137.990 złotych oraz 13.076,025 me- 
trów kubicznych budulca. 

W powiecie Wilejskim, poszkodo- 
wanych od działań wojennych jest 
jeszcze 1500 gospodarstw. 

W powiecie Duniłowickim wyda: 
no pożyczek 106.350 złotych oraz 
16750 metrów kub. budulca. 

W powiecie _Dziśnieńskim przy- 
znano pożyćzek 52.485 złotych oraz 
8,411 mtr, kub. budulca. W roku 
bieżącym w tym powiecie odbudo- 
wano domów drewnianych 85, muro- 
wanych 9, jedna szkoła i 101 budyn: 
ków gospodarczych. Pozostaje do od- 
budowania 40 bow mieszkal- 
nych murowanych, 529 budynków 
mieszkalnych drewnianych, 7 szkół, 
5 świątyń I 2415 budynków gospo: 
darczych. 

Na powist Oszmiański wydano 
pożyczek 304.000 złotych i 6758 mtr. 
kub. budulca. 

Powiat Wilańsko-Trocki otrzymał 
pożyczek na ten cel 140.659 złotych 

      

d]i budulca 3389 mtr. kub. 
Najwięcej zniszczonym podczas   działań wojennych został powiat 

"ul. Szopenowskiej 2 — 

Święciański, gdyż zostało zniszczono 
33306 budynków. Dotychczas odbu- 
dowano budynków mieszkalnych 
3478, gospodarczych 8.650. Pozosta- 
je do odbudowy mieszkalnych 3563 
| gospodarczych 461. Pożyczek w r. 
b. udzielono 812650 złotych oraz 
budulca 56790 mtr. kub. ‚ 

Takie znaczne odbudowanie tego 
powiatu mieszkańcy winni zawdzię- 
czać energicznej pracy referenta Ood- 
budowy p. Władysława Redowicza, 
no i p. Zabierzowskiemmu, który sie” 
dząc w Warszawie stara się O po- 
życzki i subsydja. 

Zostało ustalonem, żeby dopro- 
wadzić odbudowę Wileńszczyzny do 
końca, potrzebnem jest na rok bie: 
żący dla powiatu _ Święciańskiego 
80.000 mtr. kub. budulca, Braslaw- 
skiego — 38.000 mtr. kub, Daiš- 
nieńskiego — 2.000, Dunilowickiego | 
— 24.500, Oszmiańskiego — 30.000. 

Pożyczek zaś na odbudowę p0- 

trzeba jeszcze, dla powietu Wileńsko* 
Trockiego — 80, Święciańskiego — 
700,000 zł., Brasławskiego 260,000 2ł., 
Dziśnieńskiego — 60,000 zł., Duniło: 
wickiego 150,000 zł., Wilejskiego — 
150,000, Oszmiańskiego — 3000,000 
zł, czyli razem 1,700,000 zł. 

Na odbudowę kraju wpływa bar- 
dzo ujemnie odległość lasów od 
miejsc zniszczeń (40 — 50 wiorst) i 
zła komunikacja a przez co właści: 
ciel bardzo często nie jest w stanie 

dostarczyć budulca do miejsca znisz- 
czenia. 

Przy otrzymywaniu drzewa dia 
poszkodowanych z lasów bardzo 
często jest wydawany budulec bar- 

*|dzo cienki, iż kompletnie nie nadaje 
się na odbudowę. (x) 

  

  

W sprawie traktowania 
policjantów. 

Komenda Główna Policji Państwo- 
wej wydała rozkaz następującej treś- 
ci: 

Wobec niejednokrotnie skierowy- 
wanych do mnie zapytań, w jakiej 
formie przełożeni policji winni zwra* 
cać się do podwładnych niższych 
funkcjonarjuszów wyjaśniam, że obo- 
wiązujące przepisy nie dają podsta- 
wy do traktowania pod tym wzglę- 
dem niższych funkcjon. policji ina- 
czej, niż pozostałych urzędników pań- 
stwowych. Postanowienia art. 33 woj- 
skowego regulaminu służby wewnętrz- 
nej mogą mieć znaczenie obowiązu 
jące tylko w stosunku do poszcze 
gólnych policjantów lub oddziałów 

policji, wcielonych w myśl właściwych 
ustaw do siły zbrojnej państwa. 

W myśl powyższego polecam, aby 
przełożeni policji zwracając Się do 

swych podwładnych niższych funkc- 
jonarjuszów używali wyrazu „pan” 
lub zwracali się do nich w trzeciej 
osobie z wymienieniem stopnia służ- 
bowego przy nazwisku (np. posterun- 
kowy X odprowadzi aresztowanego). 

W związku z tem polecam po- 
czynić odpowiednie kroki, aby po- 

wyższe wyjaśnienie zostało po- 
dano do wiadomości przedstawicie- 
lom lokalnych urzędów i instytucji 
państwowych 1 samorządowych: do 
innego tytułowanie policjantów przez 
urzędników i funkcjonarjuszów pań- 
stwowych i samorządowych dopusz- 
czać nie należy. (|) 
    

  

  

Ujęcie bandy złodziej- 
skiej. 

Dnia 11 1 12 b. m. Ekspozytura 

Śledcza m. Wilna zazresztowała Alek: 
sandrowicza Mojżesze,  Azarewicza 
Szymona, Czanskina Abrama, Glaza 

Lejbe, Frumę Bezdańską, Kapłana 

Dawida i Malelson Rachelę, w związku 

z popełnioną kradzieżą w dniu 7,V 

24 r. listów zastawnych Wileńskiego 

Banku Ziemskiego | rzeczy na ogól- 

ną sumę 3,160 złotych, na szkodę 

plenipotenta dóbr Tyszkiewicza p, 
Ostoi-Staniewicza. Sprawca kradzieży 

Azarewicz Szymon, woźay P. Ostoi- 

Staniewicza, namówiony został do 

popełnienia kradzieży przez włeści: 

'ciela hotelu „Łodź” Aleksandrowicza 

iciela zajazdu prz 
Mojżesza i właści о<— zy 

wida, którzy skradzione akcji sprzeda: 

li; zaś Czanskin Abram, jako slusarz, 

dorobił klucz do kasy ogniotrwałej. 

Po spieniężaniu akcji przez Alek- 

saudrowicza — Kapłan Dawid i Fru- 

ma Bezdeńsks  ułatwili ucieczkę 

oskarżonemu Azarewiczowi Szymo- 

nowi do Litwy przy współudziale Głaz 

Lejby, Matelson Racheli, zam. w Pod- 

brodziu i Judela Jawicze, Osadzone- 

go w więzieniu na Łukiszkach) oraz 

przy pomocy nieujętego dotychczas 

posterunkowego straży granicznej. (1) 

 WAOERZZO OWIEC
. RIARESWGOSEO ICZTA A2e a 

Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sy pialnych, saloników 

i części pojedyńczych 

S. ANCELEwiCZ 

  

Dziś— Bonawentury B. W. D, 

Wtorek Jutro—Henryka ces. W. 

14 Wschód słońca— g. 3 m. 32 
Lipca Zachód „” — 7т 51 

  

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wlecz., wypożyczalnia od 12—4, 
Bibljoteka T wa imienia Yrėblewskich 

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

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
rozumieniem z jednym z członków Zarz. 

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

Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 
wńrzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.—= Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

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

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

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

Dominikańska 15, tel. 15 1 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt 

od 8—9. 
Poradnia Polsk. Zrzesz., Lekarzy Spec- 

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

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

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 

Chomiczewskiego—W. Pohuianka 19, 
Chrościckiego— Ostrobramska 25, 
Oltowicza —Wielka 49. 
Apteka miejska nieczynna—remont. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — i lose 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

„URZĘDOWA. 
— W sprawie ogłoszeń leka: 

rzy. W myśl art. 2 rozporządzenia 
ministerstwa zdrowia publicznego z 
dnia 2.VIII 1919 r. (Dz. Urz. Rzplitej 
Pol. z r. 1919 Ne 74 poz. 432) oglo- 
szenia i reklamy treści lekarskiej | 
leczniczej bez zezwolenia okręgowe: 
go urzędu zdrowia (wydział zdrowia 
urzędu delegata rządu) nie mogą 
być podawane do wiadomości — ри- 
blicznej, chociażby posiadały numer 
iegestru ministerstwa zdrowia pu 
blicznego. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek dnia 16 bm. o godzinie 

8 wieczór odbędzie się posiedzenie 
Rady Miejskiej. 

Na porządku dziennym: 
1) Sprawa utworzenia Komitetu 

Rozbudowy m. Wilna, 2) Podanie 

właścicieli kino-teatrów o zmniej- 

szenie podatku, 3) Podanie dzierżaw- 
cy majątku Ponary o zmniejszenie 

tenuty dziaržawnej, 4) Sprawa sub- 
sydjum Dyrekcji teatrów polskich w 

Wilnie, 5) Sprawa podatku od nie: 

ruchomości, 6) Sprawa  asygno- 
wania kredytu na wykończenie domu 
nabytego w Zwierzyńcu dla potrzeb 
szkolnych, 7) Sprawa nabycia domu 
dla szkoły powszechnej w Górach, 
8) Sprawa kredytu na kupno drugie- 
go podwozia dla straży ogniowej, 9) 
Sprawa umieszczenia pieniędzy w 
bankach, 10) Sprawa rozrachunku z 

Abolnikiem byłym dzierżawcą 
Grand-Hotelu, 11) Podanie związku 

pracowników miejskich 0 wyasygno- 
wanie 800 zł. tytułem zwrotu części 
kosztów na wydatki związane z do- 
chodzeniem strat z powodu okupacji 
niemieckiaj, 12) Skarga Mojżesza i 
Jakóba Potasznika na uchwałę Ma- 

gistratu z dn. 13. I, rb. w Sprawie 
odmowy na wznowienie umowy dzier- 
żawnej na korzystanie z części za- 
ułka Hajda, 13) Wybory przedstawi- 
ciela Rady Miejskiej do Rady Opieki 
Społecznej, 14) Wybory przedstawi- 
cieli Rady Miejskiej do Urzędu Dy- 
scyplinarnego |-szej instancji dla na- 
uczycieli publicznych szkół powszech* 
nych m. Wilna. (1) 

— Wspólne posiedzenie Ko- 
misji Finansowej i Technicznej. 
Dzisiaj o godzinie 8 wieczór odbę- 
dzie się wspólne posiedzenie Komisji 
Technicznej i Finansowej. 

Na porządku dziennym: Sprawa 
utworzenia Komitetu Rozbudowy 
miaste. Po rozpatrzeniu powyż 
szej sprawy na łącznem _ posie 
dzeniu, nastąpi posiedzenie Komisji 
Finansowej w sprawie umieszczenia 
pieniędzy w bankach. (I) 

— Posiedzenie Urzędu Roz- 
jemczego. We czwartek dnia 16 b. 
m. odbędzie się posiedzenie Urzędu 
Rozjemczego do spraw najmu. Na 
porządku dziennym 20 spraw z cze- 
go: 18 spraw o ustaleniu państwo- 
wego komornego I 2 sprawy o ekg-     Wilno, Ma 15, ul, Niemiecka M 15, 

m 2 

misji. (I). * 

KRONIKA. 
— Zeznania 0 obrocie. We- 

dług ostatniego rozporządzenia władz 
skarbowych, wszystkie firmy handlo- 
we obowiązane są do dnia 1 sierpnia 
rb. złożyć dane o ich obrocie hand- 
lowym za | półrocze rb. (x) 

— Remont Delegatury Rządu. 
Urząd Delegata Rządu jeszcze nie 
uzyskał pieniędzy od rządu na prze- 
prowadzenie remontu w swym loka- 
lu, ale mając nadzieję na uzyskanie 
takowych, przystąpił już do przepro- 
wadzenia chociaż częściowego. (x) 

— Lokal dla kursów dokształe 
cających. Okręgowa Dyrekcja robót 
publicznych prowadzi przebudowę 
części gmachu przy ul. Wielkiej 51 
na kursa dokształcające. (x) 

— Two Kolonje zdrowotne. 
Komisarz Rządu na miasto Wilno 
zatwierdził statut „[-wa Kolonje Zdro- 
wotne”, mającego za zadanie pracę 
nad poprawą zdrowia ubogiej, słabo- 
witej dziatwy m. Wilna w wieku 
szkolnym przez umożliwienie jej ko- 
rzystania z pobytu na wsi lub miej- 
scowościach leczniczych i podmiej- 
skich na terenie i w granicach wo- 
jewództwa Wileńskiego. 

Na czele Towarzystwa stoją pp. 
Kiersaowska, Daukszyna i Dr. Piotr 
Rozwadowski. (x) 

— Każda autodorożka wiana 
mieć taksometr. Dla aut zarobku 
jących, a nie posiadających takso- 
metrów, władze wyznaczyły 2 mie- 
sięczny termin dla nabycia tako- 
wych (x). 

— Cyganie w Wilnie. Obecnie 
znajduje się w Wilnie około 1.000 
cyganów. Prawie wszyscy zgłaszają 
się do Państwowego Urzędu Pośred« 
nictwa Pracy prosząc o zaświadczenie 
na otrzymanie 50 proc. zniżki, jako 
bezrobotni, przy kupnie biletu kole- 

jowego. Na propozycję P. U. P. P. 

przystąpienia do pracy (której nawia- 

sem mówiąc niema), odpowiadają 
odmownie (x). 

— Choroby zakaźne w Wilnie. 
W Sekcji Zdrowia przy magistracie 
m. Wilna od dnia 28.VI do dnia 
4,.VII były notowane następujące cho- 
roby zakaźne: 

1) na tyfus brzuszny chorowało 
5 osób, z czego jedna osoba zmarła, 

2) na tyfus planisty chorowała 1 
osoba, 

4 na cholerę nostrus 1 osoba, 
4) na płonicę 8 osób z czego 1 

"osoba zmarła, 
5) na błonicę 1 osoba, 
€) na odrę 55 osób, 

‘ 9 na krzusiec 36 osób, 
8) na różę 2 osoby, 
9) na jsglicę 14 osób, 

10) na zimnicę 1 osoba, 
11) na tężec 1 osoba, która zmarła, 
12) na krwawkę 1 osoba i 
13) na zausznicę 6 osób. (1). 

_SPRAWY PRASOWE. 
— Odebranie debitu poczto- 

wego. Ministerstwo spraw wawnętrz- 
nych odebrało debit pocztowy bro- 
szurom: 

1) Der Alofoejs fun komunizm — 
wyd. Bucharin i Preobrażenskij, w 
języku żydowskim w Ameryce. 

2) Władimir Lenin — wyd. Ма- 
ksim Gorkij, w języku rosyjskim w 
Petersburgu. 

3) Prawo na lenośt—wyd, Lefarg 
w języku rosyjskim i ukraińskim w 
Petersburgu. ке 

4) Robotnicza czytanka — (Mon-“ 
treal). 

5) Klasa proby klasy—wyd. Mar- 
tow w języku rosyjskim w Kanadzie. 

6) Czerhowi zawdannia sowitskoj 
własty -- wyd. Lenin w Wiedniu.; 

7) Czasopismu ukraińskiemu „Ro- 
botnica". (x) 

SPRAWY ROLNE, 
— Zebranie Wydziału Hodo- 

wianego. Dzisiaj o godzinie 12 w 
lokalu Wileńskiego Towarzystwa Rol- 
niczego (Zawalna 9) odbędzia się   zebranie Wydziału hodowlanego. Po* 
rządek. dzienny: : 

1) Sprawozdanie z działalności 
Zw. Kółek Kontroli Obór; 2) Sprawo- 
zdanie z definitywnego zatwierdzenia 
Statutu Związku Hodowców bydła 
i omówienie spraw dotyczących 
Związku; 3) Wyznaczenie marszruty 
wyjazdu Komisji Licencyjnej; 4) Wy- 
bór Prezesa Związku; 5) Sprawa or- 
ganizacji mleczarni i 6) Wolne wnio- 
ski, a o godzinie 6 ej wieczór odbę- 
dzie się zebranie Rady Wil. Towa- 
rzystwa Rolniczego, () 

и — Zebranie Wydziału rolnego. 
bm. o godzinie 12 w lokalu Wil. 

Tow. Rolniczego, odbędzie się ze- branie wydziału Rolnego. Na porząd- 
ku dziennym: 1) sprawa organizacji 
Biura rachunkowości rolniczej; 2)   Sprawa Sekcji nasiennej i 3) Wolnę 
wnioski 1 interpelacje, (I) 
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Z POCZTY. 

— Nowe agencje pocztowe. Оу- 
rekcja p. i tel. w Wilnie zawiadamia: 
Z dniem 5 lipca b. r. została urucho- 
miona agencja pocztowa Czernichowo- 
koło Baranowicz w pow.Baranowickim, 
narazie w zakresie przyjmowania i wy* 
dawania zwykłej i poleconej koresp. 
Z dniem 6 lipca b.r. została urucho*; 
mmiona agencja pocztowa Zastule w 
pow. Stołpeckim, narazie w zakresie 
przyjmowania i wydawania zwykłej i 
poleconej korespondencji. (Pat). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Pomoc dla bezrobotnych. 
Ministerstwo pracy i opieki społecz- 
nej przysłało do wydziału pracy i 
opieki społecznei przy urzędzie De- 
legata Rządu 6.800 zł. na poparcie 
akcji, rozpoczętej przez Magistrat 
miasta Wilna, w kierunku wydawa: | 
nia bezpłatnych obiadów dla bezro- 
botnych. (x) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zapisy do Uzdrowiska. Za- 
rząd Bratniej Pomocy Polskiej Mło- 
dzieży Akadem. O. S$. B. niniejszem 
podaje do wiadomości ogółu człon: ; 
ków T-wa, iż zapisy do Uzdrowiska 
FAkadem. w Nowiczach zostały prze: | 
dłużone do dn. 1:go sierpnia r. b. 
Wyjeżdżający do Uzdrowiska Akadem. | 
poza z pisaniu się w Sekretarjacie | 
Brat. Pomocy przy ul. Wielkiej 24 н 
otrzymaniu stosownego zaświadcze: 
nia winni zabrać ze sobą do Uzdro- 
wiska poduszkę, koc oraz bieliznę 
pościelową. Przed wyjazdem kuracju- 
sze proszeni są o łaskawe zgłaszanie 
się do Sekretarjatu Bratniej Pomocy 
po bieżącą korespondencję d: Uzdro- 
wiska. 

Wyjeżdżać należy do Uzdrowiska 
według następującego rozkładu jaz: 
dy: wtorki, czwartki i soboty godz. 19 
(7 wiecz.) pociągiam osobowym na 
linji Wilno-Zemgale ostatni przysta- 
nek Pohulanka. 

W niedzielę dn. 12 b. m. odbę- 
dzie się uroczyste otwarcie sezonu 
letniego w Uzdrowisku Akadem. 

— Ulgi na koncerty symfoniczne 
w ogrodzie po-Bernerdyńskim dla 
młodz. akaedemick. Staraniem Zarzą: 
du Brztniej Pomocy Pol. Młodz. Aka- 
dem. Ч. 5. B. Związek Zawodowy 
Muzyków Wileńskich cbniżył ceny 
biletów do 30 gr., która nabywać 
można w Bratniej Pomocy ul. Wiel: 
ka 24, 

U LITWINÓW. 

— „Kelias“ (Droga). Pod powyž- 
Szym tytułem ukazał się w Wilnie 

  

  

  

Nr. 1 nowego tygodnika litewskiego. 
Jako redaktor podpisuje go Juljan 
Nowik. (n). 

— Lit. Kursa Nauczycielskie. 
Ilość słuchaczy na prywatnych  Li- 
tewskich Kursach Nauczycielskich w 
Wilnie dosięgła cyfry 111. Czešci po- 
dań z braku miejsca nie uwzględnio- 
no. (n). 

— Litewskie sprawy prasowe. 
B. redaktorka pisma — litewskiego 
„Lietowos Ritai“ (Wschėd Litwy) p. 
Jadwiga Szablińske, której 4 sprawy 

(prasowe rozpatrywał Wil. Sąd. Okr. 
w dniu 13 go lipca r. b., ma jeszcze 
1 sprawę, wyznaczoną na 14.go lip- 
ca r. b. w Sądzie Pokoju, zaś 20-go 
lipca r. b. będzie rozpatrywany w 
Wil. Sądzie Okręgowym crły szereg 
spraw prasowych redaktora pisma 
litewskiego w polskim języku p. t. 
„Ziemia Ojczysta*. (u). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Centralny Związek Rzemie- 
slników Zydów. Komisarz Rządu na 
miasto Wilno zatwierdził statut Cen- 
tralnego Związku Rzemieślników Ży- 
dów, 
niesienie stanu materjalnego oraz 
poziomu moralnego, ulepszenie wa- 
runków pracy zawodowej przez urzą- 
dzanie kasy wzajemnej pomocy, wy- 
dawanie zapomog w razie choroby, ; 
śmierci lub innych nieszczęśliwych 
wypadków, a wrazie bezrobocia ot- 
wieranie kuchni dla swych członków; 
otwierać szkoły dla dzieci rzemieśl- 
ników oraz kursy dla dorosłych, ce- 
lem specjalizowania ich w zawodzie, 
urządzać wystawy, czytelnie, odczyty, 
koncerty, zabawy i t. p. 

Najciekawszą jest rzeczą, iż zwią 
zki powstające obecnie w swym pro- 
gramie stawiają za zadanie urządzanie 
koncertów, zabaw i t. p., a jak się 
bliżej przyjrzeć to się dojrzy i karty, 
domino, ruletki i t. p. (x) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— W sprawie podatku państ- 
wowego od nieruchomości. Ponie- 
waż nakazy płatnicze na podatek 
państwowy od nieruchomości zostały 
już rozesłane, przeto magistrat m. 
Wilna przypomina właścicielom nie- 
ruchomości że podatek ten winien 
być opłacony w bieżącym miesiącu 

It. j. do dnia 31-go lipca. (!). 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ 

— Związek powstańców Gór- 
no Śląskich. Onegdaj odbyło się 
organizacyjne zebranie Związku po- 

mający na celu planowe pod:: 

Kasa Chorych m. Wilna; 
Udzielita swym ubezpieczonym w m-cu maju 

  

b.r. następujących świadczeń: 

Porad lekarskich: w przychodniach . 4 < a ‚ 26672 
я iš w mieszkaniach obłożnie chorym —. szy 2629 

Skierowano przez lekarzy rejonowych do specjalistów ё 392 

2 ^ „— 90 szpitali я = a ы 364 

Dokonano przez lekarzy operacji | $ z . я 113. LB) 

„ na zlecenie lekarzy zabiegów specjalnych: . 

baniek . . . ° . . ‚ 159 

zastrzyków Е ю . : į BS 

opatrunków —. > а й „ 2967 

wiewań neosalwarsanu я a 2 3 208 

masaży . * ь ž : $ 2 401 
zastrzyków rtęciowych > $ 5 343 

elektryzacji . - . 5 . . $ 201 
naświetlań lampą kwarcową . + god 

= „ fioletową ° В. 
odm sztucznych у > : 8 
szczepień ospy . . э + . 393 

*Wydano recept z apteki kasowej . в : ь 18.444 
» „ z aptek prywatnych (w m cu lutym) . +. +8.856 

Wypłacono zasiłków: pełnych (60%/,). zł. 22 683,27 gr. 
domowych (30%/,) „ 1.729,44 ,, 
szpitalnych (10*/0) ,, 81484 „ 

połogów. (100%/,) „  4.258,86 ,, 
na-karm. piemowiąt 224415 ,, 
pogrzebowych 3.541,70_„_zł. 35.272,26 

Zwrócono gotówką: 
za pomoc lekarską, udzieloną na mieście 

w wypadkach nagłych . х zł. 1.403.20 gr. 
za lekarstwa z aptek obcych „49349, 
za przewóz chorych | . „ 97,30°,, 
za leczenie w szpit. i uzdrowiskach „, 5,679.10_ „ zł.  7,672,79 

Wymierzcno składek 
Sciągnięto składek , 

Na dzień 1.V ilość ubezpieczonych wynosiła 21.005 

"e „ » Calonkėw radzin ° 19.953 40.958 

W ciągu meja ubyło ubezpieczonych .  . - 224 

nom a ubyło czlonkėw rodzin —. 519 

Ogółem zespół Kasy Chorych na 1 czerwca wynosił 41.253 
Zarząd. 

„ 187,766,47 
„ 168,161 55 

  

UW£ GA! Specjalna sprzedaż 
tobi 

S Ž KL A day braz różne | PRACOWNIA 
szkło lustrowe. zębów sztucznych 

Ceny fabryczne. 

N ZAŁŁ, 
róg Rudnickiej i Wszystkich Świętych 22. 

Wielki medal srebrny 

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21.   
  

wstańców z Górnego Śląska. Na pre- 
zesa powołano p. Szablewskiego i 
na sekretarza p. Fossa. 

Rozszerzenie działalności 
Stowarzyszenia Techników. Roz 
szerzając swą działalność, Stowarzy- 
szenie Techników ma zamiar prowa- 
dzenie wszelkiego rodzaju kursów 

| dokształcających iszkół zawodowych. 
Jak się dowiadujemy, najbliższem 
„zadaniem stowarzyszenia w obecnej 
chwili jest otwarcie kursów kierow 
cėw scmochodowych, co jest nader 
aktualne. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. ' 
— Zaaresztowanle ziodziel. Eks- 

pozytura śledcza w Poznaniu, na skutek 
wysłanych przez tutejszą ekspozyturę lis- 
tów gończych, ujęła Lubieńskiego Józefa, 
sprawcę kradzieży portretu mal. Orłowskie 
go z gmachu (lniwersytetu Stefana Bato- 
rego w Wilnie w październiku 1924 roku 
Autoportret ten był odnaleziony w Krako- 
wie w grudniu 1924 r. 

— W dniu 10 b. m. ekspozytura śled- ; 
cza zaaresztowała Szapirę Mejers, zam. 
przy ul. Żydowskiej 7, jako oskarżonego 
o kradzież 100 złotych na szkodę Sawalda | 
Tadeusza, zam. przy ul. Łokieć 8. 

— Wojowniczy sierżant. W nocy 
z 12 na 13 b. m. przy zbiegu ulicy Aduma 
Mickiewicza i Wiieńskiej grupa oficerów 
rozbroiła sierżanta K. O. W., który zamie- 
rzał strzelić do jednego z oflcerów. Sier- 
żant rozbrojony zosteł cdesłany do obozu 
warownego, 

— Usiłowanie zniewoienia. Po: 
ciągnięto do odpowiedzialności sądowej 
głuchoniemych' Łosia I Lisa Stanisława, 
zam. przy ul. Szeptyckiego 7, za pobicie 
i usiłowanie zniewolenia  głuchoniemej 
Gordziejewskiej Dominiki. 

— Kradzieże. Kobyliński Rafał, zam. 
przy ui. Słonimskiej 39, zameldował policji 
lll kom, że w dniu 12 b. m. skradziono 
mu w Autobusie firmy „Autoruch” M 3 
portfel zawierający 650 złotych w gotówce. 
Poszkodowany 0 kradzież podejrzewa ży- 
dówkę niewiadomego nazwiska. 

— Jurenkiewicz Kazimierz, zam. przy 
ul. Słowackiego 8 m. 10 zameldował po- 
licji I kom, że skradziono mu zegarek 
srebrny z łańcuszkiem wartości 50 złotych. 
Poszkodowśny o kradzież podejrzewa Ma- 
zarenicza Tadeusza, zam. przy uł. Trębac- 
kiej 12, którego policla zatrzymała. 

— Wydyński Władysław, zam. przy ul. 
Góra Bufałowa 45, zameldował policji Il 

' 

„ tysty i reżysera Al. Zelwerowicza, 

, scenie Teatru Małego w Warszawie. Sekun- 
dować świetaemu gościowi 

  kom, że podczas pobytu jego w teatrze 
„Lutnia” skradziono mu płaszcz gumowy. 

— Janowi Jachimowiczowi, zam. przy 
ul. Konarskiego 9, skradziono z mieszkania 
ubranie I zegarek. 

Na prowincji. 

— Kontrabanda. W nocy 
posterunkowy z 8 kompanii policji granicz- 
nej Bekas, zatrzymał około Trok 2-ch ży- 
dów I 1 żydówkę, niosących paczki. 

W paczkach okazało się 75 kg. sa- | 
charyny krystalicznej, opieczętowanej przez | 
władze celne niemieckie i litewskie. 

Jednym z zatrzymanych osobników о- 
kazał się znany w Wileńszczyźnie przemyt- 
nik Szteren Szus. (x) 

į 
12 b. m.|   

  

Dom Handlowy 

IF. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

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

POLECA: 

w dziale manufaktury 
Świeżo otrzymane towary damskie I męskie, 

Palia męskie gabardinowe we i zagraniczne. 
mowe. 
Własna pracownia krawiecka 
rancją wszelkie 
palt i futer. 

w działe meblowym 
Stale duży ład różnych mebli. 
boty stolarskie. Meble biurowe 
Łóżka żelazne od najtańszych do 

Przy dziale meblowym fachowo prowadzona pracownia 
tapicerska. Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kole- 
jowym I pocztowym. 

  

  

posiadać 
bibljotekę KTO CHCE 

winłen zaprenumerować 

najteńszy tygodnik ilustrowany literacki i społeczny 

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

Jezierskiego, przy współpracownictwie wybitnych sił literackich, 

gdyż otrzyma jako premjum 

tomy zajmujących powieści najcelniejszych 

autorów polskich i obcych, każdy objętości od 

160 do 240 stron druku 

tylko za 5 zł. 20 gr. miesięcznie. 
52 
Redakcja i administracja: Warszawa, Nowy-Šwlat 50, tel. 291-60. Konto 

myć o 7.494. Prenumerata łącznie z dodatkiem książkowym: Czekowe w P. K. 
Miesięcznie zł. 5 gr. 
rocznie zł. 62 gr. 40. Prenumeratę przyjmują: Ad 

stkie księgarnie i kantory pism. 

  

{ i Teatr i muzyka. 
— Występy Aleksandra Zelwero- 

wicza. Dziś w Teatrze Polskim niezwykła ' 
atrakcja, pierwszy występ znakomitego ar- 

RI Zel. 
werowicz, który przed paroma miesiącami 
święcił dwudziestopięcioletni jubileusz dzia- 
łalności teatralnej, jest talentem nawskrcś 
indywidualnym. Przy niepospolitym talen- 
cie posiadś,wielką wledzę i inteligencję. ' 
Ai. Zelwerowicz jest najwybitniejszą indy- 
widualnością teatralną. Na pierwszy występ 
w Wilnie wybrał sobie farsę Gignouse'l 
Thery „Niedojrzały owoc", która jeszcze 
do dnia wczorajszego święciła tryumfy na 

będą: pp. Ja- 
roszewska w roli Geni, Jasińska, Molska, 
Kijowski, Fiszer, Bystrzyński, Wołłejro, Haj- 
duga i inni. 

Gościna świetnego artysty daje gwa- 
rancję wysokiego poziomu artystycznego. 

— Teatr Letni. Wczoraj odbyła się 
po: popułarnej, miłej operetki kro- 
ochwili Schobera (muzyka Sonnenfelda) 
„Podróż po Warszawie*. Operetka ta—do- 
kument historyczny Warszawy z Końca u- 
biegłego stulecie, kiedy to wszystkie teatry 
I teatrzyk! staczaly ze sobą walkę o pierw- 
szeństwo grania tej sztuki. Żadna inna 
sztuka z dziedziny twórczości rodzimej nie 
miała takiego rozgłosu. powodzenia i kasy. 
Dzisaj nas, patrzących na „Podróż po War- 
szawie* ogarnia wzruszenie, jak po czemš 
droglem, minionem a także konstatujemy, 
że humor naszych ojców był tęższym, so- 
czystym, opierał się na wykonaniu śmiesz- 
nostek i ułomnostek ludzkich, a nie na 
pornografji. Dziś i jutro „Podróż po Wór- 
szawie“. 

— W spawie widowisk dla mło- 
dzieży. Kuratorjum Okręgu Szkolnego ; 
nadesłało do dyrekcji Teatrów wileńskich, i 
na ręce p. Fr. Rychłowskiego pismo Ł. 
15339,25 nasiępującej treści: Kuratorjum 
Okręgu Szkoinego wileńskiego z uznaniem 
podkreśla działalność pana, skierowaną ku 
rozbudzeniu zamiłowań artystycznych wśród 
młodzieży, oraz krzewienia wśród niej zna- 
jomości polskiego dramatu, organizowane 
przez Pang, w porozumieniu z władżami 
szkolnemi, specjalne przedstawienia dla 
młodzieży szkolnej, były dosiępne, nawet 
dla bardzo niezamożnych, dzięki doprowa 
dzeniu przez Pana do minimum cen wejš- 
ciowych. (—) Gąsiorowski. 

Kurator. 

  

    

Rozmaiłości. 
Spokojna przystań w więzieniu. 

W centrałnem więzieniu w Gandawie, 
pędzi cichy I spokojny żywot nestor wieź 
niów belgijskich. Starzec ten liczy 75 lat, 
Skazany na dożywotnie więzienie spędził 
lat 50 w murach zamku gandawskiego. — 
Gdy mu proponowano amnestję i wyjście 
na wolneść—odmówił. Nie ma już co robić 
na tym wolnym świecie—czułby się zupeł 
nie obco i dziko za murami więzienia. 

Więzień ten nie widział nigdy tram- 
wśju elektrycznege, ani aułomobilu I wie o 
ich istnieniu tylko z gazet.   
  

l ląajcie wszędzie „kije Wileńskiego”, i 

    

15—3 

  

Ze sportu. 
Nowy klub sportowy. 

W .dniu 13 b. m. odbyło się organizė“ | 
cyjne zebranie sekcji sportowej przy klubie 
Inteligencji Pracującej (ul. św. Anny 2) : 

Na zebraniu posianowiono w roku ble: | 
żącym uruchomić sekcję pilki nożnej l 
Eekcię lekko-at'etyczną. (x) 

Mody. 

Precz ze szmintą i wysoklemi 1 
korkami. 

Pod tym hasłem studentki ameiykań- 
sklego uniwersytetu $iubowały przed dzłe: 
kanem, 17-letnią miss Dorry Stand składa: 
jąc jej szminki do ust i pudełka pudru. 
Można sobie wyobrazić zdumienie i obu* 
rzenie zwolenniczek powrctu do naturalnej | 
cery I niskich obcasów, kiedy w parę ty | 
godni po ceremonji zaprzysiężenia, uroczy | 
dziekan stanął na ślubnym kobiercu na 
wysokich francuskich obcasach i wymalo- | 
wany niczem kokota paryska. Kobieta | 
zmienną jestę 

  

        

    

Kącik humorystyczny. 
Dzielny mąż. 

Dziś w nocy zbudził mnie jakiś hałas. 
Zapaliłam światło, patrzę, z pod łóżka wy- 
staje noga... 

— Bandyty? 
— Niel mojego męża. On takže ten 

hałas usłyszał. 

    

  

  

Giełda warszawska 

2 d13—VII 25 r. Giełda pieniężoa 
sprzedaż kupno 

Belgja 24,28 24,34 24,22 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 

Holandja 208,87 209,38 208,38 
Londyn —  25,321/4 25,59 25,26 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,17 
Paiyž 24,45 24,51 24,39 
Praga 15,441/2 15,48 15,41 
Wiedeń 73,281/2 73,47 73,10 
Włcchy 19,15 19,20 18,10 
Szwajcarjś 101,15 101,40 100,90 
Stockholm 139,75 140 10 139,40 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funty ang.  25,251/2 25,32 25.19 
Frenki fr. 24,421/2 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\/20/о listy z. T. Kred. Z. przedw. 22,80—23,40 
50/0 listy z. warsz. przedw.  19—19,90,—19 
4/2 0/0 warsz. przedwoj. 16—16 25 
6*/0 obligacje Warszawy z 17 r. 4,85—4,60 
    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Um. B Olsejko 
Choroby uSzu, gardła i nosą 

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

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

  

Palta damskie gotowe 

zamówienia. 

Uigowe warunki. 

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

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

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

5 i golenia: 

  

DOM HANDLOWY 

Bawat Nileńgki 
krajo- 

i gu- 
i па zamówienia. 

wykonuje pod gwa- 
Przeróbki ubrań, 

Wilno, ul. Wileńska 81. Tel. 382: 

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

warów z dużym rabatem. 

Przyjmuje slę wszelkie ro- 
plerwszorzędnych fabryk. 

najdroższych. 3—1 

   

  

    
RA” JON 

nadio-tlenowe kąpiele 
(oryginalne czeskie) 

zalęcane przy reumatyzmie, ischiasie, 
rerwoząch, chorobach serce, skórnych, 

nersk, wątroby i in, 
Żądać w składach aptecznych: Segala, Gru 

żewskiego, Charytonowicze | w aptekach. 

  

DARMO   
    

Polska Drukarnia 
Nakładowa 

„L: U X 

w Gdyni 
Kamienna Góra, w ład- 
nej willi wolne pokoje 
z utrzymaniem na 1, 2, 
3 1 4 osoby na slerpień. 
We wrześniu po 5—6 
złotych dziennie. Gdynia. 52 

  

    Kamienna Góra, Willa, | 
Wilskich, Maculewiczowa. | il zwi 3 

Matka-wdowa . ВОМОО НО L 
prosi Ua Gi 
ską o przyjęcie 3-4! 

ministracja oraz wszy- ietniego <hłopca na F ox-terjery 
2-1 lato bezpłatnie. I-sza | szczenięta, czystej rasy, 

Portowa 23, mieszk. 24; | sprzedają się. Lwowska 
cd g. z 4—6. 45, m. 3. Z. W. 

  
Mysansa w imienia współwłaścigieli Atėnai Batarewiez, 

  

Besk, „Łzz”, Żeligewzkiege h | 
* 

 


