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KURJER WILENSK 
opłacona ryczałtem. 

Wilno, Niedziela, 19 lipca 1925 r. 

Wychodzi eodziennie próez dni pożwiąteeznych. 

  

Cena 15 groszy. 

  

EZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

  —- 

Cena prenumeraty: miesi 7 6. Prenumeratę : ęeznie zł. 5. Zagranicą zł. 6. 

Jmują: Księgarnia W. Mabowskiość, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 
Przyjmują Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

g Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń 

przy 
Prenumeratę i ogłoszenia Czynna 

S. Jutana, Niemiecka 4, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń 
Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie biura rakl w kraju 1 zagr. 

Sensacja dnia-Mecz „Hakoach'' iii: Mistrz Austrii 
PO swoich sensacyjnych zwycięstwach nad Mistrzem Węgier (M, T. K.) t reprezentację Warszawy (4:0), występuje dziś na placu £ 

Wszyscy powinni skorzystać z okazji, aby zobaczyć to, czem zachwyca się cała sportowa Europa. 
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Czechoslowacja a Watykan. 
Przed kilku dniami zaszedł w re- 

publice czechosłowackiej wypadek, 

który może mieć pewien doniosły 

wpływ w polityce zagranicznej tego 
Państw», 

Udział przedstawicieli rządu | 
— na cześć Jana Husa 

usł nuncjusza papieskiego do wy- 
Jazdu z Pragi. Jia . 2 

Jadnccześnie przedstawiciel czeski 

Opuścił Watykan i stosunki dyplo- 
ac Czechosłowacji .z Watyka- 
M zostały zerwane. 
By zanalizować dokładnie walkę 

E echėw 2 Watykanem i donioslošė 

astępstw, mogących wyniknąć z ze- 
Iwania stosunków, należy zilustrować 
ruch husycki, Jego genezę i wpływy, 

Pozostawił w Czechach. 
1 roku 1413 napisel znany teolog 

chg alster nauk wyzwolonych, du- 
ы Wny. katolicki Jan  Hus—swą 

ażkę De eccłesia. 
W dziele tem wystąpił on b. ostro 

Przeciwko dogmatom Kościoła Kato- 

! O, wysuwając caly szereg re- 

formatorskich tez. 
Było to podczas panowania króla 

Ygmunta czeskiego. 

Duchowieńswo katolickie wystą* 
Piła ostro przeciwko nauce Husa I 
6 lipca 1415 został niedoszły apostoł 
spalony na stosie, jako heretyk i 
apostata, 

lod tej chwili stały się Czechy 
Widownią ruchu  reformatorskiego 
zwanego „husytyzmem”. 

Rocznica spalenia Husa była stale 
obchodzoną b. uroczyście przez zwa- 

nników nowej nauki. 
W r. 1516, gdy cesarz Ferdynand 

absburg skasował tron czeski i wcie- 

Czechy do monarchji austrjackiej, 
Tozpoczęło się prześladowanie husy- 

tów i ruch ten został całkowicie zdu- 
szony, 

Od tego czasu „husytyzm“ stał 
się ruchem narodowym i reforma- 

torskim, stawiając sobie za cel wy- 
zwolenie się z pod hegemonji nie- 

mieckiej. 

W w. XIX, gdy w Czechach roz- 
Począł się postępowy ruch narodowy, 

husytyzm stał się programem przy* 
wódcow czeskich, dyszących niena- 

wiścią do Rzymu. 
Politycy czescy wiedzieli doskona- 

le, iż Watykan odnosi się ze szcze- 
gólną miłością do korony „apostol- 

skiej i cesarskiej mości* austrjackiej, 
która uratowała katolicyzm wśród 

Niemców przed reformatorską dzia- 

łalnością Hohenzollernów. 
Rozpoczyna się więc w Czechach 

ruch pod hasłem „precz z Rzymemi* 
Przywódcy ruchu narodowego 

marzą © samodzielnym czeskim 

kościele narodowym. 
Inni poszli jeszcze dalej; a miano- 

wicie w walce swej z Austrją, pro” |- 
pagowali orjentację rosyjską i ocze- 

kując starcia austrjacko-rosyjskiego, 

przyjęli prawosławie, szerząc je wśród 
ludności. 

Były to jednak nic nie mówiące 
przebłyski. 

Masy nie dają się tak szybko re- 

wolucjosizować pod wzglądem religi, 

Rząd czechosłowacki musiał za” 

dzierzgnąć dobre stosunki z Watyka- 

| nem, wysłać tam swego przedstawi 
ciela i zaprosić nuncjusza apostol- 

, skiego do Pragi. с 
6go lipca b. r. nastąpił kryzys, 

który wywołał w Czechach wrzenie 

religijne i doprowadził do zerwania 

stosunków między rządem e Waty- 
kanem. ‘ 

W dniu tym, jako w 510 roczni- 

cę spalenia Husa na stosie, odbyły 

się w Pradze wielkie uroczystości na 

skiego i wielkiego reformatora”, jak 

go nazywa prasa czeska. 

Protektorat nad uroczystościami 

objął prezydent republiki, Massaryk 

i premjer Swehla. 

Na „Hradzie” t. į. na zamku, wy- 

wieszono sztandzr husycki, koloru 

białego z czerwonym puharem (czer- 

matorów, by wszyscy modlący się, 
nietylko duchowieństwo, mogli brać 

skiej. 
Charakter urzędowy uroczystości 

husyckich zmusił nuncjusza papie- 

skiego do wyjazdu z Pragi, jedno- 

cześnie rząd czechosłowacki odwołał 

swego przedstawiciela z Watykanu. 

nieniaoh” Massaryka, znajduje się roz- 

dział, traktujący o kościele czeskim, 

Ze wszystkich zdań przebija pew- 

ność, że politycy czescy już oddaw- 

na mieli zamiar zerwać z Watyka- 

nem. 
Massaryk wysuwa żądanie rozdzia- 

łu Kościoła od państwa. 
Dalszym etapem ma być ustano- 

wienie kościoła czesko—reformowa- 

nego, nie mającego nic wspólnego z 

Watykanem. 
Tem samem katolicyzm i Waty* 

kan tracą znowu jeden punkt w Eu 

ropie. 
Prasa zagraniczna sądzi, że kon- 

flikt czesko watykański może mieć 

wielki wpływ w polityce międzynaro- 

dowej. 
Oziębią się mianowicie stosunki 

polsko-czeskie, które zostały zacieś- 
nione przed kilku miesięcami pod- 
czas pobytu Benesza w Warszawie. 

Zdaje się jednak, że obawy te są 

płonne, gdyż dyplomacja obu państw 

zdaje sobie sprawę, jak szkodliwem 

byłoby podporządkowania polityki za- 
| granicznej kwestjom religijaym. 

My wychodzimy z innego założe 
nia, a mianowicie; że sytuacja rell- 

gijna Czech zbliży je do Rosji. 
Dotychczas Polska, Czechosłowac- 

je, ukraińscy unici i białoruscy kato- 

licy były przeciwwagą ekspansji pra- 
woslawja. 

Obecnie ubywa katolicyzmowi je- 

den posterunek, ktėry tworzy pew- 
ną lukę w religijnym froncie na 

wschodzie. : 

Czech w kierunku wschodnim, 
l to może mieć doniosłe znacze- 

nie w polityce europejskiej. 

I. Z. Leliwa.   

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

cześć „narodowego męczennika cze-, 

wony puhar oznacza żądanie refor- 

bezpośrednio udział w Ofierze Pań: | 

Znamiennem jest, że we „Wspom- $ 

Dotkliwszem zaś jest oscylowanie | 

Cena ogio 
20, na 4-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 

od g. 9 do 3 pp. Dział l „Kurjera WI- 
9 o 3 pp. zlał ogłoszen o. O abosaklės 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popol. 

Bilety przy wejśc 
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Wielki Koncern górnośląski 

poszokuje dla zbytu węgla górnośląskiego 

w KONGRESÓWCE, 
шег | obrotny Kupca z branży węglowej, 
mogącego się wykazać dobremi referencjami i rozgałęzionemi sto- 

sunkami wśród Władz i odbiorców. 
W ofercie należy podać czy oferent ma do dyspozycji plac na 

skład węgla, czy trudnił się, wzgl. czy trudni się dotąd sprzedażą 

węgla górnośląskiego oraz bliższe szczegóły co do wysokości kaucji. 
Oferty należy przesyłać sub. „WPa 202%, Towarzystwo Reklamy 

Międzynarodowej sp. z o. o. Jener. Repr. F. Kudelf Mosse, Warszawa, 
Marszałkowska 124. 

     
    
    
         

           

    

  

   

   

  

  

|| RADJOTELEGRAMIII X. 
„HALLO CIOTKA* w WILNIE. 

Wielka rewja humoru | ostatnich nowości stolicy. Wkrótce gościnne występy 

zespołu artyst. Warsz. z udziałem ulubieńców stolicy 

Bolesława NIERZEJEWSKIEGO, Aaliny Kldauskiej | Stanisława Wolińskiego. 
w kino-teatrze „HELIOS. 

  

; Dobra lokata. Sprzedaje się 

księgarni i skład materjałów piśmiennych 
w mieście powiatowem, ziemi Wileńskiej. O szczegółach 1 wielce dogodnych warun- 

kach kupna dowiedzieć się w dministracji pod: „Dobra lekaia”. 2—1 
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Nota Rządu Polskiego do Niemiec 

w sprawie rokowań handlowych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym w godzinach południowych przewodniczący pol- 

skiej delegacji do rokowań handlowych z Niemcami dr. Prądzyński wręczył 

pełnomocnikowi 
rokowań handlowych. 

W nocie tej Rząd polski stwierdza w dalszym ciągu swoją dobrą wolę 

i chęć zawarcia prowizorjum gospodarczego, zaznacza jednakże zarazem, 

że od swoich postulatów, przedłożonych poprzednio delegacji niemieckiej, 

a domagających się, jak wiadomo, wwozu do Niemiec polskiego węgla 

w wysokości conajmniej 300 tys, ton. miesięcznie, tudzież wwozu pol- 

skiego bydła, odstąpić nie może. : 

Odpowiedź polska podkreśla, iż niemożliwość uzgodnienia obu stron 

powstała stąd, ża każdy z rządów ocenia inaczej znaczenie ekonomiczne 

ustępstw, jakie miał nawzajem uczynić w prowizorycznym układzie gospo: 

darczym. 
Rrefeaoię Niemcom klauzuli największego uprzywilejowania w obro- 

cie towarowym ma dła Niemiec wielkie znaczenie, również jednak waż 

nem jest dla Polski zagwarantowanie tej wolności obrotu towarowego, 

który obecnie skrępowany jest ww Niemczech przepisami  regulacyj- 

nemi. 
W koakluzji nota stwierdza iż Polska nie odniosłaby żadnej korzyści 

z układu prowizorycznego, który by był zawarty na podstawie propozycji 

Niemiec, wzamian zaś miałaby wydać Niemcom koncesją o bardzo du- 

żem znaczeniu. 
Rząd polski proponuje, aby bez formalnej przerwy kontynuować ro- 

kowania dalej w tym sensie, że wspólne posiedzenie obu delegacyj będzie 

zwołane skoro jedna ze stron nabędzie przeświadczenia, iż w danej chwili 

porozumienie stałe jest możliwe, 

| września r. b. 

—————————————————————— 

Urlop p. Premjera. 

(Telefonem od własnego korespondenta * Warszawy). 

Wczoraj p. premjer Grabski przybył do prezydenta Rzplitej do Spały, 
stąd udaje się na parotygodniową kurację do Krynicy, 

p- Legleżyński. 
Podczas uilopu p. premjer Grabski będzie pozostawał w stałym kon- 

takcie z Warszawą przy pomocy specjalnych aparatów telefonicznych I te- 

legraficznych. 
W Radzie Ministrów zastępował będzie Prezesa Rady Ministrów min 

spraw wewnętrznych p. Wł. Raczkiewicz. 
———————————— 

Konferencja min. Raczkiewicza z woje- 
wodami. 

Minister spraw wewnętrznych p. Władysław Raczkiewicz w dniu wczo- 
rajszym odbył konferencję z wojewodami: nowogródzkim, białostockim 

i z delegatem rządu w Wilnie p. O. Malinowskim w sprawie skoordyno- 

wania w tych województwach czynników administracji politycznej, 
  

niemieckiemu notę rządu polskiego w sprawie dalszych | 

W każdym razie delegacje winny się zebrać ponownie najpóźniej mą 

Premjerowi towarzyszy małżonka oraz sekretarz Prezydjum Rady Min. ! 

szeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
roszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

netii „Hakoach” 
T. G. S. „Makabi* przy ul. Wiwulskiego 0 g. 5 ej popol. 

Akuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

di. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 

cd godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

Z Kowna. 
Min. sprawiedliwości pozostaje 

i na stanowisku. 
| KOWNO, 17.III (tel. wł.). Po po- 
wrocie z Połągi, premjer ministrow 

p. Petrulis mial dłuższą konferencję 
|z min. sprawiedliwości Tumenasem. 

Po tej rozmowie p. Tumenas cofnął 

swoją dymisję i pozostaje nadal na 
swem stanowisku. 

Koszt utrzymania na Litwie. 

KOWNO, 17.VII (tel. wł.). Według 
określenia oficjalnych danych staty* 
stycznych minimalny koszt utrzyma- 
nia w Kownie wynosi 134 lity 83 cen- 
ty mies'ęcznie. W okręgu Uciańskim 
—105 lit. 28 cent. 

Policjant mordercą. 

KOWNO, 17.VII (tel. wł.). W Kow- 

nie zasądzoao na 15 lat ciężkiego 

' więzienia— policjanta, który stojąc na 

posterunku zabił bez żadnego powo- 
du niejakiego Sokołowskiego. Proku- 
rator domagał się kary śmierci. 

L pańsiw bałlyckich. 
Łotwa. 

Wymiana aresztowanych 
z SSSR. 

RYGA, 18.Vi1 (tel. wł.) Jsk dono* 
szą kwestja wymiany aresztowanych 
z SSSR. już została wyjaśnioną. O: 
czekiwaną jest przedewszystkiem wy- 
miana zaaresztowanych żołnierzy gra- 
nicznych a następnie nastąpi wymia« 
na obywateli łotewskich na obywate- 
li sowieckich, Wydanie obywzteli ło- 
tewskich, którego zażądają Sowiety, 
może nastąpić tylko wtedy gdy Sejm 
łotewski na to się zgodzi. 

  

  

  

Otwarcie wystawy w Rydze. 

RYGA, 18.VII (tel, wł.) Otwarcie 
piątej rolniczo przemysłowej wystawy 
w Rydze odbędzie się 19 bm., w 
obecności prezydenta republiki p. 
Czakste, ciaładyplomatycznego, przed- 
stawicieli władz. Tegoroczna wystawa 
ryska zapowiada się imponująco pod 

| względem ilości wystawianych ekspo- 
natów i ich różnorodności. 

( Samo urządzenie wystawy budzi 

wielkie zainteresowanie. 

| Dalszy przebieg procesu 77-u 
į komunistów. 

TALLIN, 17,VII (tel. wł.) W sądzie 
| wojskowym w Dorpacie ciągle jeszcze 
trwają badania świadków. 

| Bardzo ciekawe zeznania, złożył 
| naczelnik polieji politycznej Bach- 

| man. Według wyjaśnień tego Świadka 
cała Estonja była podzieloną przez 
komunistów na dwie części: północ* 

  
1 

| ną—pod zarządem Anwelta i polud- 
|nozt którą powierzono Hejdema- 
nowi. 

Świadek twierdzi, że Hejdeman 
|od roku 1919 pracuje w organizacji 
' szpiegowskiej sowieckiej, Tenże Haej- 

' deman też wydał rozkaz zamordowa* 
nia komunistów Sawy, Jansa i Tame, 
którzy zdaniem jego, pracowali w po: 
licji politycznej. Na zapytanie proku- 

(ratora świadek odpowiedział, że wszy- 

„scy oskarżeni pracowali w organ'za: 
cjach komunistycznych na szkodę 
Estonji, 

„
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Z SEJMU. | 
Dalsze obrady nad reformą rolną. 

Głosowanie jeszcze nie skończone. — Przegłosowano tylko ; 

20 poprawek. — Poprawka endecka w celu uniemożliwienia | 

reformy rolnej. — Żnów burza 
ny. — Demsegogja N. P. Ch. — 

. — Nawet Piast był wzburzo-; 

Nowe „środki techniczne" ob- 

strukcji. — Z półgodzinnej przerwy 5-0 godzinne obrady. zaj 

Sala sejmowa jadalnią posłów. 
tiuka. — Reakcyjna poprawka 

: Wojewódzkiego, Ballina i Woj- 
Z. L. N. — W sprzeczności z 

poprzednio przyjętą poprawkę pos. Bitnera trochę mniej re- 

akcyjną. — Niefortunni zwycięzcy cofeją się. — Jeszcze w po-į 

niedziałek Sejm sprobuje szczęścia. — Inne sprawy. — „Ultl | 

matum* marszałka Rataja. — Omal nie przesilenie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). į 

Wbrew ogólnym przewidywaniom 
w Sejmie nie zakończono wczoraj 
głosowania nad ustawą 0 reformie 
rolnej. 

Na wczorejszam posiedzeniu Sejm 
był widownią niezwykłych zajść. 
Przegłosowano ogółem tylko 20 ро- 
prawek do ustawy o wykonaniu re- 
formy rolnei. Z nich przyjęto 2, w 
tem jedną ZLN, opiewającz: 

„Wierzyciele, którzy nie zostaną 
zaspokojeni z wartości wykupionego 
majątku mają prawo dochodzenia 
na drodze cywilno-sądowej swoich 
pretensyj z tytułu wysokości " sza- 
cunku”. 

Jak widać, poprawka ta może 
uniemożliwić przeprowadzenie refor- 
my rolnej, gdyż zapobiegliwi włeści- 
ciele ziemscy mogą sobie stworzyć 
cały legjon fikcyjnych wierzycieli, 
którzy w razie wywłaszczenia będą 
zgłaszali sprawy sądowe о wysokie 
odszkodowanie, uniemożliwiając w 
ten sposób pzrcelację majątków na 
długie lata. Należy zzznaczyć, iż po- 
prawkę tę przyjęto zaledwie 4-ma 
głosami większości a to na skutek 
nieobecności większej ilości centro- 
lewv. W Sejmie powstała istna burza 
na ławach Wyzwolenia, N. P. Ch. i 
mniejszości słowiańskich. Piast był 
niemniej wzburzony. 

Podczas hałasów odrzucono jeszcze 
9 poprawek a wśród nich poprawkę 
wybitnie demagogiczną Kl. N. P. Cb. 

! 
j wyżej przytoczoną poprawką Z. L. N. ; 
(uprzednie przyjętą poprawką pos. | 
Bitnera (Ch. D), dotyczącą uregulo- į 
wania wierzytelneści hipotecznych, 
zostających na majątkach ziemskich 
przymusowo wykupionych) i że po 
skończeniu głosowania wątpliwości 
co do tego przedłoży Izbie do roz- 
strzygniecią, Jasnem jest, że było to 
regulaminowe ujęcie faktycznej re- 
asumpcji przyjętej przez Sejm uchwa- 
ły, na co wreszcie niefortunni zwy” 
cięzcy prawej strony lzby zgodzili 
się. Wyzwolenie jednakże rozpoczęło 
hałaśliwą obstrukcję, aby uniemożli- 
wić dalsze głosowanie, zanim inkry- 
minowaqy ustęp nie będzie cofnięty. 
Piekielny hałas istotnie uniemożliwił 
dalsze obrady nad reformą rolną. 

Sejm przeszedł do rozważania in- 
nych spraw porządku dziennego, a 
w nadchodzący poniedziałek ma je- 
szcze raz próbować szczęścia, aby 
pogodzić partyjne interesy stronnictw, 
które z tak poważnej sprawy usiłują 
stworzyć argumert agitacyjny celem 
wzajemnego zwalczania się na wsi. 

Między innemi Sejm ratyfikoweł , 
konwencję handlową z Węgrami, | 
przyjął w drugiem i trzeciem  ćzyta- | 
niu ustewę o zakładach kórnickich, | 
ustawę o uregulowaniu obrotu cus; 
krem, nowelę do ustawy z 18 lipca" 
1924 r. o opodatkowaniu spadków i, 
darowizn, tudzież ustawę skarbową o | 
dodatkowych kredytach na rok 1925. | 

  
o niepłaceniu żadnego odszkodowa- je ostatnią ustawę przyjęto jedynie ; 
ria za wywłaszczoną ziemię, budyn- w drugiem czytania, odkładając trze- 
ki i inwentarz. 2 na skutek sprzeciwów. W dalszym 

Gdy w kilka chwil później Wy- 
zwolenie zaprzestało obstrukcji, trój- 
przymierze złożene z Kl. N. P. Cb, 
Białor. Gromady i komunistów rozwi- 
nęło pomysłowość obstrukcyjną, do- 
tychczas jeszcze w Sejmie nie wi- 
dzianą (trąby samochodowe, harmo- 
nijki, walenie kawałami drzewa o 
pulpity i t. d.). 

Na tem przerwano posiedzenie 
na półgodziny. Półgedzinna przerwa 
jednakże trwała przeszło 5 godzin, i 
strwonionych na miedzyklubowych 
naradach, które nie doprowadziły do 
żadnych rezultatów. 

ciągu uchwalono szereg rezolucyj 
pod adresem Rządu. 

Przy końcu posiedzenia rezegrała 
się dramatyczna scena, która groziła 
przesileniem na stanowisku marszzł: 
ka Sejmu, — mianowicie, marszałek, 
wyznaczając następne posiedzenie na 
poniedziałek, wyraził nadzieję, że do 
poniadziałku nastąpi wyjaśnienie sy- 
tuacji o tyle, iż głosowanie będzie 
mogło odbyć się bez przeszkód. 
Marszałek sądzi, że stawianie dal- 
szych przeszkód byłoby zbyt widocz: 

ПНЕ НЫ Ка 

Nadzwyczajna komisja rozjemcza dla 
spraw robotników rolnych. 

WARSZAWA. 18.Vil. (Pat.) Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
kumunikuje, że decyzją ministra pracy i opieki społacznej z dnia 17 b. m. 

została powołana nadzwyczajna komisja rozjemcza celem rozważania po- 

stulatów przedstawionych przez organizacje zawodowe robotników rolnych. 

Pierwsze posiedzenie komisji nadzwyczajnej zostało wyznaczone na 
dzień 25 lipca b. r. 

MAZDA AEC i DADA OZZIE, 

Rabunek. 

(Telefonem od własnego korespondenta). 

W nocy z dnia 16 na 17 b. m. Litwini w sile 20 ludzi, pod asłoną 

2-ch karabinów maszynowych skosili łąkę, znajdującą się po naszej stro- 
nie, oraz zabrali skoszone siano. 

Jak się dowiadujemy, władze nasze zażądały od litwinów do ponie- 
działku 20 b. m. zwrotu zrebowanego siana. (x). 

  

  

    
  

Sądzą według siebie. 
(Od własnego korespondenta). 

Po zwłoki zamordowanego przez Litwinów posterunkowego Rejkow- 

skiego przybyli na granicę p. Łukaszewicz — zastępca starosty powiatu 

Wil. Trockiego, p. Dubowski — komendant policji powiatowej i sędzia 

śledczy. > 

Na przyjęcie przedstawicieli władz polskich Litwini zarządzili wojskowe 

ostre pogotowie, w lesie umieścili kompanję wojska w bojowym szyku, 

wraz z karabinami maszynowemi, a drugą kompanję ukryli w specjalnie 

wykopanych okopach pomiędzy wsią Towkiele i Aleksandryszkami. 

i iii Wp A < 

Rewindykacja zagrabionegs przez Litwi- 
now prywatnego mienia. 

(Od własnego korespondenta). 

  

  

Przed paru laty Litwini napadli na majątsk, położony na samej gra- 

nicy polsko-litewskiej i należący do p. Czerniawskiego. Podczas napadu 
zabili p. Czerniawskiego i jego syna— podchorążego wojsk polskich, a tru- 

py wrzucili do płonącego domu. Po zabójstwie 2-ch ofiar resztę rodziny 
wypędzili z majątku. 

Wskutek energicznej 
kaszewicza, Litwini opuścili 

już objęła p. Czerniawska. 

  
postawy zastępcy starosty powiatowego p. Lu- | 

bezprawnie  zagarnięty majątek, który 

a 

  

| 

Sowiecki bandytyzm. | | 
(Od własnego korespondenta z pogranicza). 

Patrol graniczny sowiecki uprowadził z pastwiska około słupa granicz- 

педо № 454 — trzy konie, należące do właściciala folwarku Gadziewo, | 
gm. Olkowickiej, Połęskiego Józefa, korzystając prawdopodobnie z nieuwa- 

gi pastucha. 

  

  
  

  

Przegląd prasy. — | 
„Robotnik” bije na alarm. Bezrobotni puchną z głodu. Co radzi 

pos. Słańczuk? A co — pp. įWafkowicze ze „Słowa'? Woje- 
wódzki pałronem monarchizmu w Polsce. | 

W ośrodkach przemysłowych pa- | że mimo 
deją na ulicach beźrobctni z głodu i Któż z nas nie wie, 
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Idą! 
Wiersz, deklamowany przez autora na rau- 
cie 6 p. p. Legjonów Polskich d. 13 b. m. 

A wyście myśleli co? 
Że Polską rządzić będzie kto? 
Cierpiętniki?... Konspiratory?. . Werjety?... — 

co mierząc siły zamiarem, 

do walki rwały się z carem 
i brały baty?.. 
A może dzisiaj zbiór ustaw 

jakiś tam Konrad, czy Gustaw 
pisać nam chciałby?... 

Wodę wam na łby! 
Czas skończyć z romantyzmem. Chcecie, 

czy nie chcecie— 

Polska musi być państwem, jak wszystkie 
na świecie. 

Rządzić nią mus! i rządzić nią będzie 

ten sam typ, co rządzi wszędzie. 

loto idą. Idą z różnych stron, 

zbierać wolności plon 

te wszystkie, co wielkim głosem 
uczyły nas zgody z losem; 
te, co nam dawały wzór, 

że i pod carskim knutem rapchać mcżnawór; 

co się lękały Polski niepodległej, 

bo wschodnich rynków strzegły; 
te, co na epok przełomie 
skomlały o autonomię; 

te, co cła uchwalały z junkrami w Berlinie 

na polskie świnie. 

Idą rozumne, poważne, spokojne— 
co przepaskowały największą w dziejach 

3 wojnę: 
świniopasy, sklepikarze, 

prawi wolności żniwiarze, 

znawcy życia, realiści! 

* 

Tak się poetów sen iścl. 

Benedykt Hertz. 

  

  

т 
  

kratycznych utrudnień, jakie są obecnie. 
Bo sytuacja jest istotnie - tego rodzaju» 
że trzeba działać prędko, aby uniknąć 
katastrofy. 

Rząd winien w ośrodkach, dotknię” 
tych bezrobociem, zaprowadzić akcję 
pomocy bezrobotnym w formie wyda- 
wania mąki, chleba i tłuszczów. Jeżell 
obecnie na zakup tych środków Rząd 
nie pcs'ada furduszów, to winien te 
środki rekwirować u obszarników na 
na poczet podatku majątkowego, któ- 
rego jeszcze nie zapłacili Środki takie 
stosowały państwa podczas wojny % 
obdenie nasza sytuacja jest pod pew- 
nym względem równie ciężka, jak pod- 
czas wojny. Jeżeli chcemy przetrwać 
ten straszliwy dla klasy robotniczej 
okres, to musimy mieć wolę i odwzgę 
do zbierowego wysiłku. iziš jeszcze 
można ratować sytuścję środkami wy- 
jatkowemi, lecz celowo zastosowanemi. 
Jutro, gdy cierpliwość głodnych mas 
p'ęknie — będzie zapóźno. 

Zdania te winni przeczytać paGo- 
wie otszarnicy,  Weńkowicze ze 
„Słowa” wileńskiego, a wówczas 
przekonają się do czego doprowa- 
dziłoby, propagowane przez nich, 
zniesienie zapomóg dla  bezrob.- 
taych. 

Lecz panowie ci mają ważniejsze 

  
nem godzenism w samą instytucję optymistycznych zapatrywań premja- 
Sejmu, która istnieje na podstawie ra, sytuacja ekonomiczna ludności   Trzech wykluczonych przez mar- 

szałka posłów, mianowicie: 
wódzki, Ballia (NPCh.) i  Wojtiuk 
(Kom.) przesiedziało cały ten czas 
na sali w obawie, że stojąca w 
drzwiach straż marszałkowska nie 
wpuści ich na salę obrad ponownie, 

Woje- | 
konstytucji i której niewolno obalać. miejskiej i wiejskiej jestb. krytyczrą. 

„W każdym razie — oświadcza. Już 27 maja uchwała Klubu Pra- 
marszałek — ja nie pójdę w tym kie- cy, na mocy której ustąpił z rządu 
runku, a ci panowie, którzy w tym pos. Thugutt, — zilustrowała dokła- 
kierunku pójdą, musieliby wziąć za dnie sytuację gospodarczą Państwa i 

również puchną masowo. Ktoby mnie 
posądzal o przesadę, niech zajrzy do 
Zagłębia Dąbrowskiego, Krakowskiego 
Górny 
że to co można napisźć jest tylko bar- 
dzo bladem odbiciem tego okropnego 
położenia, w |akiem się znajdują w 
tych ośrodkach masy bezrobotnych. 

Śląsk 1 Łodzi a przekona się, | 

to pełną odpowiedzialność". 
W odpowiedzi na cświadczenie - 

w wypadku opróżnienia przez nich | marszałka poseł Pawłowski. (Z. Chł.) 
tejże. Wykluczeni 
słowie jedli na sali sejmowej 

de nomine po- 
obiad, 

prosi, ażeby marszełek umieścił na 
porządku dziennym następnego po- 

przyniesiony im pokryjomu w tecz- | siedzenia sprawę reasumpcji uchwały 

kach przez kolegów klubowych. Wi- zapadłej dziś co do wspomnianej po- 

docznie wyższa mądrość polityczno: | prawki o reformie rolnej. $ 

agitacyjna nakazała wymienionym Na to marszałek oświadczył, iż 

posłom stosowanie podobnej taktyki | nie może tego uczynić, choćby 'dla- 

celem podniesienia larum na całą tego, iż niewątpliwie znalazłoby się 
Polskę, że jedynych, jakoby posłów, | bardzo wielu posłów, którzyby chcie- 
walczących w obronie  bezrolnych 
cłłopów, wynoszą z szli obrad, co | punkty. 
im groziło w myśl regulaminu jed: 

li w tej formie ressumowść i inne 

Poseł Pawłowski: „Odwołuję się 
nakże ta wyrafinowana taktyka nie w takim razie do uchwały cełej Izby. 

przyniosła im żadnej korzyści, gdyż | 
wyręczyło ich Wyzwolenie. 

Po wzrowieniu obrad 

Rataj oświadczył, że widoczną jest 
sprzeczncść pomiędzy przyjętą a po- 

———————— 555" M ese 

(o się dej w lam Vili 
„Ach Panie mój*, rzekł mi spot- 

kany pan Pupiłło przyjechawszy na 

kilka dni dla 

podatkowych „ależ Wy tu Babilon 
zaprowadziliście, niechaj wes kaczki"! 

„Co, jak, dlaczego?" spytsłem, 

Wilno „takie ciche miasteczko, bo- 
gobojne, jaki znów Babilon?” 

Ciche? Bogobojne? Ładna bego- 
bojnośćl To tu Sodoma i Gomora 

Penie mój. Ja całą noc nie spałem. 
I powiem dlaczego. Ot, wraz po przy* 

jeżdzie, wsiulili mnie bilety do Lutni, 

idź mówią, teatr upada, artyści upa- 
daje; pewnie piją myślę sobie, ale idę. 

Nano.. Panie Bdziu, jak tego... 

Jaroszewska „pokazała odrobinkę”... 
i więcej sporo... myślałem że mię 

krew zalejel A toż panie Bdziu 40-ci 

„lat z moją Amelcią przeżyłem i ta- 

marszałek | 

Poseł Sfroński: „Proszę o głos w 
sprawie wniosku”. 

| Marszałek: „Niema dyskusji ned 
„tą sprawa; mogę na życzenia posła 
Pawłowskiego odpowiedzieć tylko w 

glądałam, a tu publiczniel Panie, toż 

ona była bez... (na uchc). 
Ho, ażeby Pan ja widzisł w Godać | 

rezadzie! Wcałe nie miela sukien, tyl- | 

ko trochę biżuterji na srórce. A... fel 

4 
i 

terminėw apus f.. niel.. Otoż to, że nie fe i tem 

! gorzej... | 

| No dość, Panie mój, że rozgerza-, 
i tem jak ta świeca, jak kociółl.. Myślę 

sobie... nie zasnę, pójdę na partyjkę ! 

do klubu, wszek tam znajomych kupa. | 
Pomyślisz — zrobisz,  wi:domo. 

Jest i Pan Jan, wyłysiał biedulek, i 

p. Prot i p. Onufry, a, tego, witanie, 
wincik, kolejka, buteleczka.  Ajaiaj, 

poszła świnia maleńka, potem coraz 
grubsza, potem, kto wie co, szmen- 

deferkz! 

Ech gdzie ty jedziesz Mazurkie- 

wicz, krzyczy mnie Onufry, a jaż Pu- 

I piłło, więc to do mnie nie tyczy się 

ji dalej, dalej... 

Brzydkol.. Dzień święta, ktoś=ci   kich Panie tego,, kawałków nie o- okno przymknął, bo zaduch poszedł 

Na wiecu bezrobotnych w So-| 
snowcu, gdy prezydent miasta zwró: | 
cił się do robotników z przemówie: | 

niem, ilustrującem bezowocne kroki 
władz municypalnych u Rządu i za-; 
powiedającem ponowne starania o; 
zapomogi, zebrani wypowiedzieli sło: 
wa zwątpienia i oświadczyli, że 2 С-, 
statnich zarządzeń można wywnio- ; 
skować, iż Rząd chce robotników i 
zagłodzić. ! 

W artykule swym pos. Steńczyk | 
daje cały szereg rad i wskazówek, 
jak należałoby racjonalnie wslczyć z 
bezrobobiem i ulżyć wynędzniałym i; 
opuchłym z głodu robotnikom. | 

Rząd powinien przestać karmić 
miasta, gdzie szeleje bezrobocie, o- ; 
biecanketmi pożyczek na roboty, lecz 
przystąpić do dawania tych pożyczek, 

z wyłączeniem tych wszystkich bluro- 

ekonomiczne położenie warstw pra- 
cujących. 

Z każdym dniem sytuzcja staje 
się coraz gorszą. 

Przypatrzmy się chociażby poło” 
żeniu mas pracujących w  miastachi 

Nędzę ich maluje  jaskrawem. 

barwami pos. Stańczyk w Robotniku. 

  

  

  

w   

tej formie, że zapytem Izby, czy godzi 
się na moją interpretację regulami- 
nową w tej sprawie, czy nie? Kto się 
godzi zechce powsteć”. 
"Chwila drametycznej ciszy w seli 
sejmowej, poczem większość lzby 
powstaje. ё 

Marszałek stwierdza, iż jest więk- 
szość i sprawa załatwione. 

Na tem posiedzenie zakończono.   
  

od dymu i tak..—od tego grania. Aż; gospodarz z żoną zaczęli się bić, ta, ; 

kiedy zawrześnie: damula, zostela z jednym i częgoś 

„Chodźcie brateńki, mówi, patrza|-. nie upodobała, bo wyrzuciła za kark, 

cie co za kinematografl My wszyscy | podrapawszy, słyszę, do krwi, a sama 

jeden przez drugiego, a tu, czy dasz kiedy nie zacznie wyć, kiedy nie za: ; 

Pan wiaryl Na ławce, dwojel.. Podu- cznie darć się, dąwaj kaczać się po 

szkę Panie Bdziu sobie przynieśli |... | dywanie i gwałtu krzyczeć! 

jak wsypielce. Zaszumiało w klubie ; Mnie aż podnosiło, jak myślisz, 

jak w ulu, wyroili się członkowie | chciałem iść na ratunek, znowuż ko- 

pcbo się do oknz, mało ram nie ni. panie mój, ale cóż, myślę? Gu- 

cisneli, jeden aż jęczy dajcie okula- ; za nabije, podrze, a ja żonie i nie 

ry włożyć, poczekajciel Ale tam. Ci wykłsmię się że na trotuarze przewróci- 

jak posłyszeli taki bomon, uciekli. łem się, bo akurat reperują i gładkie 

— No, wracam ja bladym rankiem ( teraz. ` 

do hotelu... zajazd, ten co wiesz, па Zbrzydlo mnie to, ubralem się i 

plecu, Wchodzę, eż tu zaraz, jeszcze |ide; myślę, pójdę na mszę do Ostrej 

głowy nie przytknąłem do poduszki, | Bramy, to te djabelstwo ze mnie 

homon taki podjęli na korytarzu, że wyjdzie. 

prosto ściany trzęsą się. Słyszę pija- Pełznę pomaleńku zaspany, že, 

nice jakieś walą się obok do nurne- fnie daj Ty Bożel | 

ru; jakaś kobieta, i pięciu za niąl Aż widzę... wali dorożką mój ku- | 

Co tam bylo! Dobrodziejku! nie įzyn Świętosław z drugim, nieznajo- 

wypowiem, nie wymówięl Piski, wiz- į mym, w surdutach a za niemi sam 

gi, kwiki, potem oni poszli, potemA pan Prezydent, tež w gali. Miny wažne,   
  

i xi Maluczko, 

  

"zadania, a mianowicie szerzą lideę 
monarchistyczną. 

We wczorajszem „Słowie” czyta: 
my następującą wzmiakę! 

! Redakcja „Słowa” w dniu 17 lipca 
{ otrzymała następujący telegram z Miń- 
i ska Mazowieckiego: 

Zarząd Organizacji Monarchistycz- 
nej pow. Mińska Mazowieckiego, po- 
syła redakcji ,Słowa” podziękowanie 
za szerzenie idei monarchicznej w 
Polsce. Zarząd. Prezes Wojewódzki. 

Ładna reklamz! Wioszujemy! 
a dowiemy się, że 

„Słowo” deleguje wysłannika, celem 
poszukiwania kandydata na tron 
polski. 

Bo jakżeż tcl przecież walcząc o 
monzrchję, trzeba mieć w zanadrzu 
„pomazańca Bożego". 

Że też różni Wojewódzcy pchają 
się do obalania naszego ustroju re- 
publikańskiego. 

Bo, że jednakową „przysługę” od- 
dzją Państwu, to fakt. 

Cele są inne, lecz zamęt, który 
tworzą, słą rzeczy unifikuje ich w 
oczach każdego obywatela polskiego. 

Musi być coś święcić pojechali, 

sztandar czy szkołę. Ja za niemi..— 

Pojechaliśmy aż za rogatkę, patrzę 

z daleka, a tam czterech na meciel 

Jezusie Nazareński! Jak kopnę 

się ja nazad! Niech oczy moje na to 

  

i „nie patrząl Oparłem się aż w ko- 
Ściele, a że bijąc się w piersi i klę* 

cząc w ławce zdrzemnąłem, więc 
dalibóg, nie wiem, czy nie sny takie 

paskudne miałem po tej Lutni z go* 

łą „odrobinką”, tembardziej, že wi- 

dziełem naszego zacnego, czcigodne- 

go Pana Prezydenta zdrowo cało i 
pulchno wyglądającego na ulicy. To 

gdzież by taki szanowny człowiek 

swoją łysinę poniewierał po jakichś 

pojedynkach i to słyszę z, pfu, ga* 

zetnikiem! 
Ależ wyrośliście w tym Wilnie na 

stołeczne obyczaje, fiul fivl Paryż 

Panie mój, Babilenl 
Kiks, 

uke KE 
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„Sowošci, skierowelyby cały wysiłek, 

"kazały, że akcja oparta na powyższych 
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Projekt nowej uslawy | 
Od szeregu miesięcy usiłowania | 

tak państwa, jak i gmin, instytucyj i 
poszczególnych jednostek skierowane 
są ku temu, by za wszelką cenę o- 
budzić ruch budowlany. Sprawa ta 
nie tylko ze względu na katestrofal 
ny brak mieszkań, ale i ze względu 
na konieczcość zatrudnienia bezro- 
botnych, domaga się jaknaj:zybszego, 
konkretnego załetwienia. 

Dotychczascwe wyniki na tym po 
lu, są niedostateczne i zachodzi ро- 
ważna obawa, że obecny sezon zno- 
wu zostarie bezpowrotnie stracony. 
Brak kapitzłu, kredytu i dostatecznej 
inicjatywy prywatnej są najbardziej 
rażącemi przyczynami tej stagnacji. 
Dlatego też cała nadzieja opiera się 
na pomocy rządowej, która jednak 
w praktyce łatwo zawieść może, a 
czego głównym powodem jest obec- 
na ustawa o rozbudowie miast. 

Na pierwszy rzut oka wydało się 
rzeczą zupełną sprawiedliwą i celową, 
by pomoc rządowa dla odbudowy 
miast była proporcjonalną do wply- 
wów podztków (podatek mieszks- 
niowy) danej miejscowości. W ten 
sposób chciano równomiernie roz 
winąć ruch budowlany na całym ob- 
szarze Rzplitej odpowiednio do cfiar 
ponoszonych przez ludność danego 
terytorjum. W praktyce jednak o 
kazało się to ogromnie zawodnem, 
gdyż wielkie rozdrobnienie kapitału 
nie pozwala nigdzie na wszczęcie 
należytej akcji, wymsgającej odrazu 
znaczniejszych funduszów. Skutkiem 
tego w człej Polsce nie odczuje się 
prawie pomocy rządowej. 

Fkcja zatem rządowa na powyż- 
szej zasedzie operta, chybia celu, 
wywołać może jeszcze większe roz- 
goryczenie ludności, która od dłuższe- 
go czasu żyje tylko obietnicami po- 
lepszenia obecnej sytuacji mieszka- 
niowej. W kcłach sejmowych zwró- 
cono już uwagę na konieczność re- 
wizji ustawy, równocześnie zaś i 
Czynniki rządowe zajęły się bliżej tą 
przeszkodą, mogącą obrócić w ni- 
wecz całą akcję odbudowy. 

Wedle nowych projektów cała ak- 
cja ma być ześrodkowana w rękach 
rządu lub specjalnej komisji, które to 
czynniki mogłyby przystąpić do rac- 
jonalnego systemu odbudowy. Powo- 
dując się inieresem państwowym i 
największą potrzebą pewnych miejs: 

i w jedno lub kilka tylko miejsc 
w ten sposób stopniowo przepro- 

wadzałyby cały plan odbudowy na całej 
Przestrzeni Rzplitej. Dotychczas prze: 
Prowadzone szczegółowe badania wy- 

zasadach w znacznie krótszym czasie 
dać może zadawalające wyniki. 

Obecny system sprowadza całą 
akcję do niestannego oczekiwania, 
do przeciągłego obracania się w stad- jum Przygotowawczem i ostatecznie 

nie wydaje żadnych rezultatów, a na- 
a fundusze nawet na zmarnowa- 
nie. 

NN NN NN 

Stosunki gospodarcze 
Litwy. 

W ciągu czterech pierwszych mie- 
sięcy r. b. eksport litewski wyniósł 
<o do wartości 79,3 milj. lit., import 
zaś 84,8 milj. lit. Takież cyfry za rok 
ub. wynoszą: eksport 80,3, import 
73,0 milj. lit. Eksport utrzymał się 
zatem na wysokości poprzedniej, im- 
Port zaś w porównaniu z analogicz- 
nym okresem roku zeszłego wzrósł 
© przeszło 11 milj. lit. 

Przemysł litewski znajduje się w 
niezmiernie trudnem położeniu i 
szanse rozwoju tego przemysłu są 
bardzo mzłe. 

Pewne widoki dalszego rozwoju 
może na Litwie posiadać jedynie 
przemysł przerabiający płody rolni- 
cze, a w pierwszej linji gorzelnictwo 
i. cukrownictwo. Odpowiada temu 
rolniczy charakter kraju i jego po- 
trzeby. 

Przemysł gorzelniczy stoi dziś już 
na Litwie na wysokości zadania w 
stosunku do zapotrzebowania krajo- 
wego, co zaś do cukrownictwa, to 
Litwa nie posiada ani jednej cu-| 
krowni. 

Rząd litewski w czasach ostatnich 
dopiero przystąpił do rozważania 
sprawy założenia własnego przemy- 
słu cukrowniczego. 

Badaniami,dokonanemi nad glebą w 
poszczególnych powiatach, co do 
możliwości plantowania buraków, za- 
interesowano sfery rolnicze i poczy- 
niono zabiegi, celem zbywania bu- 
raków w Niemczech. Jednocześnie 
„zainteresowano budową cukrowni na 
Litwie finansistów czeskich. (Pat). 
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Wyprzedaž MEBLI 
pokojów: Jadalnych, sypialnych, saloników 

1 części pojedyńczych 
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PARYŽ. 19.VII. (Pat). 

LONDYN. 18.VII. (Pat). 

# Marokka. 
Francja i Hiszpanja proponują Riffenom 

kój. 

„Matin* dowiaduje się, że Francja p 

inforr ły Abd-el-Krima, ża w łatwy sposób można zapozneć się z ic 

warónkanii: pokojowe! za pośrednictwem przedstawicieli tych państw 

w Tangerze. Francja i Hiszpanja wyszlą swych upełaomocnionych emisar 

juszy dla omówienia sprawy pokoju tylko w tym wypadku, jeżeli wstępne 

narady w Tangerze doprowadzą do pomyślnych wyników. 

Generalicja francuska w Marokku. 

RABAT. 18'VII. (Pat). Wszoraj o godz. 18 min. 30 przyleciały tu sa- 

moloty wiozące gen. Petaina, gen. Georgesa i gen. Pzquinea. Gen. Petain 
rozpoczął wraz z marszełkiem Lyauteym swą pracę. Generzł złoży w ciągu 

dnia dzisiejszego wizytę sułtanowi, a za dwa, trzy dni wyjedzie do Fezu. 

Riffeni przerwali front. 
„Daily Mail” donosi z Fezu, że Riffani mieli 

przerwzć na przestrzeni sześciu kilometrów drogę z Fezu do Finanhe. 

          

  

miała zzmiar wyjechać do SSSR, 

  

WIEDEŃ, 18.Vil (Pat.) (I szewca 

Piotra. 

Z 
Niemiecka delegacja w Peters- 

burgu. 

    

„ przybyła do Petersburga delegacja 
Sie A robotników. Bolszewicy 
witali Niemców bardzo uroczyście: 
już od samego rana oczekiwali przy: 
byszów na brzegu . przedstawicjele 
związków zawodowych, marynarze z 
orkiestrami i sztandarami, na których 
były powypisywane różne sentencje 
komunistyczne w języku rosyjskim i 
niemieckim. 

Niemieccy robotnicy jeszcze na 

ł 

Boją się zarazy bolszewickiej. 

MOSKWA, 18.VII (Pat.) Władze autryjackie odmówiły wydania zagra- 
nicznych paszportów członkom  austryjackiej delegacji robotniczej, która 

  

Echa świętokradztwa w Watykanie. 

Stella, który dokonał włamania do 
bazyliki św. Piotra znaleziono dalszych 12 brylantów pochodzących z kra- 
dzieży. Brak jeszcze kilku drogich kamieni oraz rubinu z pierścienia Św. 

  

Rosji Sowieckiej. 
okręcie powzięli decyzję, aby nie 
zwracając uwagi na rozmaite wersje, 
rozpowszschniane o Sowietach, dce- 

MOSKWĄ, 16.VII (tel. wł.). 16 D. | wiedzieć się całej prawdy i wzmocnić 
łączność proletarjatu niemieckiego z 
rosyjskim, 

Naturalnie, natychmiast odbył się 
„miting“, na którym tow. Gordon 
wygłosił mowę, zapewniając, że bol- 
szewicy niczego nie ukryją przed 
niemieckiemi rob.tnikami. Prawdo- 
podobnie jednak nie ukryją prawdy 
I o studentach niemieckich, zasądzo- 
nych na śmierć, 

  
a нетенееессее   

Z całej Polski. 
Zjazd oficerów rezerwy we 

Lwowie. 

Zjazd oficerów rezerwy z całej 
Rzeczypospolitej członków Związków, 
organizuje Związek Oficerów Rezer 
wy, Wschodniej Małopolski. Zjazd 
ten odbędzie się we Lwowie, w cza- 
sie uroczystości poświęcenia płyty 
„Nieznanego Żołnierza” w dniach 
6 i 7 września b. r. Równocześnie 
obradować będzie Zjazd Delegatów 
wszystkich Związków Oficerów Re- 
zerwy z byłych trzech zaborów, ce- 
lem utworzenia jednolitej Organizacji 
Oficerów, wszystkich broni. Lwów, 
ten najbardziej na Wschód wysunię- 
ty bohaterski bastjon Rzeczypospo- 
litej, to centrum ruchu przemysłowo- 
handlowego między Zachodem a 

Wschodnich” gościł wszystkich tych, 
„co wywalczali swobodę Ojczyzny” 
w czasie wielkiej wojny. Dlatego Ko- 
mitet wyłoniony z Związku Małopol- 
skiego wzywa wszystkich Kolegów 
do rychłego zgłoszenia udziału w 
Zjaździe. 

Dotychczas odbyły się Zjazdy w 
Warszawie, Poznaniu a obecnie 
w czasie gdy rośnie siła obronna 
Państwa, Zjazd we Lwowie wzmocni 
solidarność tego olbrzymiego zastępu 
sił, które w decydującej chwili, rzu- 
cą warsztaty pracy pokojowej, by ży- 
ciem bronić całości Państwa Pol- 
skiego. 

Fundusz zaliczkowy na upo- 
sażenia służbowe na lipiec i 

sierpień. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Z kraju i zagranicy. 

Wschodem, będzie w czasie „Targów |- 

> 3 

    

stwo Skarbu ustaliło normę fundu 
szu, z którego mają być wypłacane 
funkcjonarjuszom zaliczki na płace 
w m. lipcu i sierpniu b. r. w wyso- 
kości 20 proc. uposażenia służbowe- 
go za m. czerwiec. (A. T. E.). 

Z zagranicy. 
Piotrogród redivivus w.. Ame- 

ryce. 

Piotrogród właściwy znikł z no- 
menklatury miast dawnej Rosji, Za- 
stąpił go Leningrad. Natomiast w 
stanie New-Jersey (Stany Zjednoczo- 
ne) rozpoczęto budowę Nowego Pie- 
trogrodu. Budowę miasta podjęii e- 
migranci rosyjscy, którzy nabyli wspóle 
nie znaczne tereny budowiane od 
stanu New-Jarsey. 

Nowy Piotrogród ma być minja- 
turową kopją starego grodu Piotra 
Wielkiego. Będzie to jakgdyby archi- 
tektoniczny protest przeciw Rosji so- 
wieckiej. 

Cudzoziemcy saukają schronie- 
nia w Pekinie. 

RYGA. 17.VII. (tel. wł). Europej- 
ska dzielnica w Pekinie jest obecaie 
przepełnioną europejczykami-ucieki- 
nierami z rozmaitych miejscowości 
Chin, gdzie obecnie prześladowanie 
cudzoziemców doszło do najwyższych 
granic. 

Europejczykom nie sprzedają żyw- 
ności, niszczą wodociągi, na ulicach 
biją, a najmiiszą zabawą dzieci chiń: 
skich—jest wybijanie szyb w oknach 
domów zamieszkałych przez cudzo- 
ziemców. Chociaż stosunki w Peki: 
nie teź nie są najlepsze, lecz cuczo-   podaje do wiadomości, że Minister- 

Piękna inicjatywa. 
Oficerski Klub Łowiecki Sekcja 

Wileńska Okręgu Kcrp. Nr. lll w ce- 

Obywateli, otwiera w dniu jutrzejszym, 
t. j. w poniedziałek, na boisku spor: 
towym 1 p. p. Leg. (Bufałowa góra) 
strzelnicę dla sportowej broni mało- 
kalibrowej, oraz broni Śrutowej. Dy- 
stans od stanowisk do tarcz wynosi 
50 metrów, tarcze są typu używane.   Wilno, Aa 16, ul. Niemiecka Jė 15, go na zawodach olimpijskich. Oficer- 

I ski. Klub Łowiecki 

lu krzewienia sportu strzeleckiego | 
wśród młodzieży, a także i starszych | * 

ziemcy mają tutaj względny spokój. 

chcąc wzbudzić 
jaknajwiększe zainteresowanie się tym 
szlachetnym sportem wśród młodzie- 
ży zwłaszcza będzie urządzał konkur: 
sy strzeleckie do których należeć 
będą mogły szersze koła młodzieży, 

także chętni i ze starszych. 
Uroczyste otwarcie strzelnicy wraz 

z poświęceniem, wskutek rychłego 
wyjazdu członków zarządu Klubu na 
poligon odbędzie się we wrześniu b. r. 

Szczere uznanie należy się ОН- 
cerskiemu klubowi Łowieckiemu za 
tak pożyteczną działalność. 

  

» | sklerozujących serc, 

List z Druskienik. 
(Korespondencja własna) 

Sezon w całej pełnil Pogoda—jak 
marzenię| Wszystkie gracje zwycię: 
skiego nad nami rodzsju powypły- 
wały ze swych kryjówek, podstawia- 
jąc swe karczki i ongi białe szyje 
łabędzie pod prysznice upalnych lejów 
słonecznych... Opalenizna w modzie... 

Jest tu cudne azylum — nazwane 
„kąpielą sloneczną i powietrzną” — 
mieszczące się w lesie scsnowym, 

na piasczystym, szczelnie oparkanio- 
nym pagórku. Tu się spędza godziny 
szczęścia arkzdyjskiego, — tu można 
łykać „za darmo* (50 gr.) kilogramy 
powietrza, przesyconego sosną, słoń- 
cem i zapachami jeziora Druskonie, 
A ileż miłych m ciekawych scenek! 
Oto w piaseczku, żółtem jak cytryna, 
bawi się dziatwa — golutka przeważ« 
nie. Na wzgórku, w cieniu rosocha- 
tych sosenek, chodzą i leżą posiadz- 
cze większych brzuszków, właściciele 

sledzienniki i 
wysocy dostojnicy tego padołu... 

Na placu otwartym pražą się w 
spiekocie chudzi przeważnie artrety: 
cy, mizantropi, wyczerpani z głodu 
nauczyciele i... opaśli nieco ojcowie 
przyszłej powojennej plutokracji. 

Na placyku, pod płotem—wprost 
tdylliczna scenka: gimnastykuje się 
armja golasów pod komendą gimnazi- 
sty, Oto maszerują parami i śpiewa- 
ją: „O mój rozmarynie*. Na przodzie 
idą starsi, w ogonku... dwaj dumni 
plerwszoklasiści najgłośniej wykrzy- 
kujący werset: „pójdę do dziewczyny”. 
Dzwonek przerywa tę grecko polską 
idyllę szczęśliwych synów Rzplitej. 
Następują godziny pań (od 11 r.—5 
wiecz.) — już z utęsknieniem w stro- 
jach sylfid zgromadzonych (z pocie- 
chami) u furty. 

Panowie wychodzą — i wtenczas 
rozpoczyna się apokaliptyczna idylla, 
której „oko nie widziało, ucho nie 
słyszało". Wszystkie panie, ile że or- 
dynuje dr. Lewicka, hożs, młoda i b. 
wzięta lekarke, nie noszą, jak męz- 
czyzni, przepasek, a są w stroju Ada- 
ma, a raczej—Ewyl Zresztą tak na- 
kazują przepisy. Otóż tu dopiero roz- 
poczyna się życiel Stają do szeregu 
gimmnastycznego wszystkie młode i 
średnio młode panie i wyprawiają 
wszelakie pas, jskie zaleczli Duncan 
i Daleroze: od przeginania się wtył 
do ziemi aż do piruetów i prostowe- 
nia nogi równolegle z ziemią. Potem 
następuje gra w piłkę,—potem znów 
musztra szeregiem zwartym stojących 
smagłych cór Ewy. Lśnią w słońcu 
młode, krzepkie ciała nowoczesnych 
syren, dążących do ukształcenia swych 
form według kanonu Vitruvinsa lub 
Prakstytelesa... 

Niezmordowaną kierowniczką tych 
zapasów 0 zdrowie i piękno jest 
znana wilnianom pani Jankowska — 
prawzór gracji, pięknych kształtów i 
wytrzymałości, odtwórczyni artysty: 
cznego tańca. 

Spyta mię kto ciekawy: a skądże 
o tem wszystkiem wiesz? Mój Boże? 
A czyż jest cokolwiek ukrytego przed 
okiem dziennikarza wileńskiego? Czy 
jest dlań jakąkolwiek przeszkodą — 
skoro chce coś wiedzieć i widzieć. 

Zaciekawiła mię czytelnia Dru: 
skienicka — kierowaną przez dy- 
rektora miejscowej 7-klasowej szkoły. 
powszechnej p. Marjana Szczerbiń: 
skiego — właściciela pokeźnej wła- 
snej bibljoteki. W tej że Czytelni 
sprzedaje się pisma Warszawskie i 
Wileńskie. Poczytność pism przed- 
stawia taką gradację: najwięcej na- 
bywanym jest „Kurjer Warsz.”, po- 
tem — „Kur. Por.“ „Express Por.*— 
„Rzeczpospolita“. Zpism wileūskich— 
pierwsze miejsce zajmuje „Kurjer 
Wilenski", — potem „Dziennik Wil.“ 
i„Słowo”.Mateż debit„Kurjer Nadnie- 
meński”. Trzeba dodać że księgarnia 
„Ruch* wcześniej dostarcza pisma 
czytelni, niż poczta miejscowa. Czy- 
telnia posiada 270 abonentów czyli 
15 proc. ogólnej liczby kuracjuszów. 
Publiczność wyrywa wprost dzieła 
Zeromskiego i Raymonta, Korzenio- 
wskiego (Conrada), "Makuszyńskiego, 

należy do faworytów tutejszej pu- 
bliczności. Pan Wzorczykowski oc- 
daja z werwą rcla komiczne. 

Sala teatralna stale jest wypeł- 
niona (o ile ulewa nie szkodzi). 

Magistrat Druskienicki jak zwy- 
kle magigiraty w Polsce — spisuje 
się. Za meldunek pobiera 6 zł. | za 
co? Czy dl:tego, że nie robi żadnych 
ulepszeń? Za to, że błoto suszy 
słońce, a rozmywa deszcz? A ceny 
na rynku? Co to kogo obchodzi? — 
„Ojóreczek” kosztuje 80 gr. miód 
(stary) 2 zł. kilo. A przecie chyba 
Magistrat musi vzgadniać swą pracę 
ze Zdrojowiskiem. Dzięki drożyźnie 
wszędzie w pensjonatach stół jest 
gorszy od zeszłorocznego. Mus'my 
przypomnieć, że wogóle w myśl sta- 
rych ustaw rosyjskich i naszych „Dru: 
skieniki* zachowują charakter lecz- 
niczego zdrojowiska. (Ust. o Zdroj. 
23.11.22, FAdjudykat Sądu Okr. w 
Grodnie 8.VIII 1870 Nr. 132, Umowa 
Sp. Dźulianiego z T. wód Drusk. 
1883). 

Antoni Miller. 
  

  

Bezrobotni. 
(Korespondencja własna). 

Moskwa, w czerwcu 1925. 

Wobec braku prasy nierządowej 
Moskwa zawsze jest pałna plotek, 
rozmów politycznych i dyskusyj na 
tematy zakazane... Jednym z ośrod- 
ków takich legalnych rozmów na 
nielegalne tematy są biura pracy... 

Bezrobotnych jest w Moskwie 
ilość niezmierna. 

Przy strukturze klasy robotniczej 
w Rosji, robociarz, który stracił pra- 
cę, po pewnym czasie poszukiwania 
i wałęsania się, o ile nie staja się 
apaszem, przypomina sobie, że ma 
rodzimą wieś, z którą tak czy ina- 
czej jest związany i wraca na ziemię 
swoją lub „cudzą, krewnych lub 
gminy, 

Inteligencja ma tę drogę zamknię: 
tą: wprawdzie ziemia należy do 
wszystkich, jak głosi konstytucja 
5. 5. 5. R. ale tylko do wszystkich 8 
chłopów. Zredukowany i bezrobotny s 
inteligent najpierw wyprzeda odzież; ” 
później meble i naczynia, a wreszcie 4 
zostaje na ulicy. й 

Jeżeli jakiś urząd lub instytucja 
poszukuje robotnika — po prostu : 
kancelisty do przepisywania papie: 
rėw, od rana pod drzwiami jest 
tłoczny ogonek, który dzień w dzień 
ciągnie się przez korytarz i schody, 
aż na ulicę. 

l tu właśnie toczą się to rozmo- K 
wy I dyskusje, o których wspomnia* ej 
łem na wstępie. Rozmowy te są ni- 2 
czem nie skrępowane, jakgdyby ist- 
niała całkowita wclność słowa. 

Pewnego dnia obserwowałem tam 
taki obraze. Ścisk jak zwykle. Panien- 
ka w okienku przegląda kartkę bez- 
robotnego i spis cfert, kiwa głową 
przecząco, — ktoś ironicznie dzięku : 
je, ktoś inny — klnie, trzeci rzuca 
typowe rosyjskie słówko. 4 

Na ławkach, na parapetach okien, 3 

« 

  

          

na schodach siedzą przedstawiciele 
wszystkich byłych klas i obecnych 
zawodów, w porwanych marynarkach 
i paltach, w chłopskich sukmauach, 
w tołstojowskim strcju z worków (to | 
nasza ostatnia moda). 4 

Około wyjścia toczy się rozmowa 
o faszyźmie, Jeden z bezrobotnych 
móni: „Podobno ci faszyści wprowe- 
dzają w Niemczech niewolnictwo, 
łapią na ulicy arkanem do kopalni. 
Gruszin w komitecie rejonowym о- @ 
powiadał, a ssm w Niemczech by: 3 
wał". 

— Ech—odpowiada inny—lłże ten 
Gruszin, „faszyzma” objawiła się we x 
Włoszech, a nie w Niemczech i fa- Ё 
szyšci pracują nie w niewolnictwie, ' 
a w „sekwerzycji“, ; 

— A co to jest?—pyta trzeci. 2 
— A to jest kiedy odbierają zie: : 

mie cerkiewne od mnichów i sprze- 
dają tanio bankierom francuskim. A 
englik bije po łbie ich głównego Mu- 
ssolinę za to, że ziemię ojczystą 

  

  Szczucką.. Z obcych autorów po- 
czytoi są London, Farrer, Benoit... ' 

Teatr funkcjonuje w całej pełni. 
Grano dotąd: „Galganek", (2 r.) 
„Śmit dzień i noc" (2 r.) i świeżo 
wystawiono „Su.lokatorkę" (14,VII) 
Doskonale zgrany zespół, prawie nie ' 
potrzebujący suflera. Urozmaicenie 
repertuaru jest utrudnione | 
szczupłość scenki (ze ścianami sta- 
łemi). Oświetlenie dobre. Mogą być 
wystawione utwory, nie wymagające 
dekoracyj. Należy przypuszczać, że 
za lat kilka powstanie duży teatr. 
Obecny mieści zaledwie 200 — 250 
osób. Kieruje zespołem p. Wacław 
Malinowski. Amantki i naiwne — 
grywa pani Helena Puchniewska — 
staranna, rutynowana i utalentowana 
artystka. B. dobrą „charakterystycz- 
ną” jest p. Wojciechowska. W rolach 
epizcdycznych występuje p. Wanda 
Skarżyńska (b. art. sceny wileńskiej),   Amant — p. Edward Czerniawski 

przez ; coś z tego wyjdzie”... „Swoich pobi:- 

sprzedaje. 
Takie to rozmowy prowadzą w 

biurze pracy stworzeni przez nowy 
ustrój ciemni politycy domowi. Roz= 
mowa przeszła na Bułgarję, O wy- 
pzdzach ostatnich w tym państwie 
zgromadzenie zadecydowało, że „par- 
tyjnych teraz wszędzie niszczą, może 

  

ją, a potem może i za naszych się 
wezmą”, zakończył ktoś złośliwą kon- 
kluzją. е 

Czy to nastąpi, czy nie, niewiem, 
ale zato widzimy coraz więcej bezro- 
botaych. Stoją na ulicach Moskwy z 
narzędziami swojej pracy, toporem, 
młotkiem lub piłą i żebrzą. 

Tak oto pod znakiem sierpa I - 
młota, schodzą do rzedu najostate 
niejszej biedoty wraz z częścią inte- 
ligencji. 
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Dziš—Wincentego a Paulo W. 

Niedziela | Jytro— Czesława W. 

19 | wschód sdońca- P3 m. 38 
Lipca | zachód „ —9: 7 m 45 

  

Bibijoteki | muzea. 

teka Publiczna i Uniwersytecka 

D karas 5, czytelnie otwarte od g. 

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

« Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 

—lniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—TLelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 

orozumieniem z jednym z członków Zarz. 

-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 

warzyszeń P. W. I Hufców Sżkoln.— Domi- 

nikańska 13, 

Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta od 22 czerwca do 1-go 

września w dnie powszednie (prócz ponie- 

działków rano) od10 do 1 l od 4—7. W 

poniedziałki od 4—7. 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45, 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańsk 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

KRONIKA. Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłcłowe, syfilis 

i skórne, Przyjmuje 9—12 | 5—8. 

ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

eZ TOWERS 0. ISBN 

Do Uzdrowiska RAkade 
mickiego. Zapisy będą  przyjmo- 
wane wyłącznie od l-go sierpnia rb. 

, Wyjeżdźać do „Uzdrowiska należy 
! według następującego rozkładu jazdy: 

MIEJSKA. wtorki czwartki i soboty pociągiem 
— — 0 godz. 19-ej (7 mej wiecz.), 

— Opleczętowanie cerkwi. W kupuje się do stacji Nowo-Święcian. 

dniu 7 b. m. do p. Kalinkcwa — Dojazd do przystanku Pohulank». 

właściciela posesj!, „na której się mieś- Kol. Kol. udający się do Uzdrowiska 

ci cerkiaw św. Katarzyny zgłosił się Fkademickiego przed  wyjszdem 

urzędnik Komisarjstu Rządu i z roz- | winni zaopatrzyć się w zaświadczenie 
porządzenia władz nałożył na drzwiach Zarządu Bratniej Pomocy oraz pro- 

pieczęcie. iszeni są o łaskawe zabieranie ko- 

Drugie pieczęcie nałożył protoje-  respondencji 
rej Znamińskiego soboru A, Sosnow-' Kuracjusze winni zabierać ze sobą 

ski. (x) do Uzdrowiska koc, bieliznę po- 

— Z rzeźni miejskiej. W ubie- šcielową. 
głym miesiącu zabito na rzeźni žiai 
skiej — 1346 sztuk bydla rogatego, 
cieląt — 2371, owiec i kóz — 47, 
świń — 1174. ' 

Choroby zarażliwe stwierdzono u 

J 
\ 

— Za nieprawny wyrąb lasu. 

Urząd Delegata Rządu skierował w 

ostatnich dniach na drogę sądową 

sprawy właścicieli nizjątków Iwanow- | 

szczyzna, Komarowszczyzne, Jaku- 
bionki ł wsi Kupiele za nieprawny 
wyrąb lasów. (x) 

  

Z LEŚNICTWA. 

— Posiedzenie wojewódzkiej 
"komisji ochrony lasów. W dniu 
31 bm. odbędzie się w urzędzie 

bydła rogatego: gruźlicy — 18, mo- Delegata Rządu posiedzenie woje- 

tylicy — 201 i bąblowca — 33, u ;wódzkiej komisji ochrony lasów. 

  

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

8— 

* Fork Polsk, Żrzesz. Lekarzy Spec- 
— Garbarska 3, II piętro, tel. 658. 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowsklego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 

Chomiczewskiego—W. Pohu'anka 19, 
Chrościckiego— Ostrobramska 25, 
Ottowicza —Wielka 49. 
Fpteka miejska nieczynna—remont. 

Stale dyżurują: 

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

URZĘ COWA. 
a a 

' . — Przyjazd p. Ministra Spraw 
ża do Wilna. Wczoraj 

o godzinie 7 m. 33 rano przyjechał 

z Warszawy minister Spraw Wew- 
nętrznych p. Władysław Raczkiewicz. 

Na dworcu powitali p. ministra 
p. Delegat Rządu p. Malinowski, Ko- 
misarz Rządu p. Wimbor, naczelnik 
wydziału bezpieczeństwa publicznego 
p. Dworakowski, Komendant Okręgo- 
wej Policji p. Praszałowicz, komen- 
dant Policji m. Wilna p. Reszczyński 
i osobisty sekretarz delegata rządu 
P. Cape (I) 

- — Wyjazd Delegata Prokura- 
torji Generalnej. W związku z ma- 
jącym .się odbyć zjazdem władz II 
instancji, wyjechał do Nowogródka 
Delegat  Prokuratorji Generalnej p. 
Adolf Kopeč. | 

Przyjęcia interesantów odbyweč 

się będą dopiero w środę 22 bm. o 

zwykłej porze. (x) 
Pe ORO DZE ena 

Teatr Polski c zz 

Występy Al. Zelwerowicza. 
Dziś 

Niedojrzały owoc 
farsa Gignouse i Thery 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

  

  

We wtorek premjera 

„HAU-Hau“ 

trzody chlewnej wągry w 33 wypad: | Na porządku dziennym do roz- 
er wia motylicę w 23 wy: j patrzenia 21 sierpnie. (x) 

— Liczba przestępstw w Wil | RÓŻNE 
nie w ciągu jednej doby. Za czas | : — 
od godziny 9-ej rano dn. 18 b. m.| — — Odroczenie c'ągnienia lo- 
przestępstw kwalifikujących się do terji weteranów. Powszechnie od 
kompetencji sądu pokoju i władz ad- | czuwane przesilenie gospodarcze, 
ministracyjnych było 33 z czego Łra- | odbiło się również na słabym poku- 
=. 4 se ow R e ESA RE 

o odpowiedzialnošci: za  nie- |tem ciągnienie Loterį i - 
ostrożną jazdę 1 szofers; 2) za opilstwo | warzyszenia Weteranów 1863 r. ос- 
ža 10sobe;3)za przywłaszczenie cudżej będzie się dn. 25 listopada 1925 r. 
własności 1 osobę; 4) za lekkie ūsz- | Wobec-tago losy rzeczowej Lotezji 
kodzenie ciała 1 osobe; 5) za opór Sprzedawane będą w dalszym ciągu 
władzy 1 osobę; 6) za uprawianie nie- ,w Instytucjach, które ofiarnie podjęły 
rządu 4 osoby; 7) za DY: , się tego p CE i a 

isów meldunkowyc osoby; upoważniono aż do istopada rb. 
R przekroczenie przepisów budo- po tym zaś dniu już ika © samej” 
wlanych 2 osoby; 9) za przekrocze- Dyrekcji Loterji w Warszawie (Kru- 
nie przepisów o jeździe 11 osób; i 10) cza 24 m. 10). 
za przekroczenie przepisów admini- |  — Wścieklizna w Wileńszczyź- 
stracyjno sanitarnych i porządkowych | nje. W drugim kwartale r. b. w ca- 

g 
5 osób. (I) I łej Wileńszczyźnie padło i zabito cho- 

rych i podejrzanych o wściekliznę: 
psów—199, kotów—1, koni—2, byd- 
ła rogatego—4, trzody chlewnej— 1, 

Ludzi pokąsanych przez psy 
wściekłe w tym czasie było w Wi- 
leńszczyźnie—21. Jaden tylko powiat 
Wileński był pod tym względem 
szczęśliwym, gdyż nie zanotowano 
ani jednego wypadku zaten czas po- 
kąsania człowieka przez psa wśŚciek: 
łego. (x) 

— lle psów hycle łapią. W dru- 
gim kwartale r. b. w całym okręgu 
administracyjnym wileńskim, opraw: 

OSOBISTE. 
— Powrót p. Konrada Jocza. 

Pan Konrad Jocz — naczelnik wy- 
działu pracy i opieki społecznej przy 
Delegaturze Rządu powrócił z 2 ty- 

godniowego urlopu i objął urzędo- 

wanie. 

*— Odznaczenie orderem „Po- 
lonja Restituta". W dniu wczoraj: 
szym min. spraw wewnętrznych p. 
Władysław Raczkiewicz wręczył order 
„Polonja Restituta” honorowemu sę- 
dziemu Sądu Okręgowego Wileń- 

skiego p. Łopacińskiemu. (x) cy miejscy złapali 387 wałęssjących 
się psów. (x) 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

  

bilet | 

bieżącej do Uzdrowiska. | 

Ne 160 (312) 
  

Na prowincji. 

} — — Niedoszłe samobójstwo. Kaco- 
gwicz Matus, zam. stale w Werszawie, 8 o- 
| becnie przebywający u szwagra szego Po- 
j łanta Ell, w Dołhinowie, w celu samobój- 
; Szym skoczył do studni, lecz został przez 
; szwagra uratówany. Kacewicz zeznał policji 

że czynu tego dokonał podczas jednego z 
„į atakėw nerwowych, na które cierpi od 
dłuższego czasu. 

} — Zniewolenie. Mieszkańcy kolonji 
; Zawań pow. Wilejskiego Kruk Pi. tr, Bo 
ł rowski Henryk I Byczkowski Bronisław do- 
į konali gwałtu na osobie Tekli S, lat 17 
| zam. stale w Mclodecznie. (I) 

— Mieszkaniec m. Widze pow. Bra- 
sławskiego Trajpszo Jan, dokonał gwałtu 
na osobie Heleny D. lat 30, zam. tamże. 

į — Utonięcie. Ludwik Sirko, lat 2, syn 
j Jana, zam. we wsi Strułyngi gm. Widzkiej 
pow Brasławskiego utonął w rowie. (0 

— Kradzież. Weremej Franciszek, 
zam. we wsi Rinkuwice, gm. Rukojńskiej, 
zameldował policji o kradzieży rzeczy ogól- 
nej wartości 150 zł. przez Marjannę Pasz= 
kiewiczównę, pozostającą bez zajęcia | bez 
stałego miejsca: zamieszkania: którą policja 
przytrzymała w dniu 17 b. m. na ul. Za- 1 

ł rzecze. (I) % 

į 
į 
i 

i 

  

  

Ti 
Teatr i muzyka. 
— Występy Aleksandra Zelwero- 

wilcza. Dziś graną będzie w dalszym cią- 
gu nadwyraz wesoła krotochwila Gignouse'a | 
1 Thery „Niedojrzały owoc”, w której zna- | 
komity artysta A. Zelwerowicz tworzy nie- 
zapomnianą kreźcję, budząc ogólny zach- , 
wył. Świetnie zgrany zespół teatru z PP: 
Jaroszewską, Jasińską, Kijowskim | By- 
strzyńskim na czele przyczynia się do po- 
wodzenia tej sztuki. Jutro „Niedojrzały 
owoc* schodzi z repertuaru, ustępując 
miejsca deakonale| Angielakiej farsie „Hau - 
Hau“—Hodges'a i Percyval'a. Próby z tej 
nowości cdbywają się od dłuższego czasu 
pod reżyserją Al. Zelwerowicza. Premjera 
wyznaczona na wtorek. 

— Teatr Letni. „Podróż po Warsza- 
wie” z każdym dniem ściąga do Teatru 
Letniego liczniejsze rzesze publiczności, 
które bawią się w 

    

| 
) 

bornie na tej operetce- 
kretochwill. W rolach głównych pp. Kosiń- 
ska, Dunin-Rychłowska, Muszyńska, Kurna- 
kowicz, Purzycki, Brusikiewicz, Witowski I 
Piwiński zbierają gorące oklaski. „Podróż 
po Warszawie" ustępuje wkrótce miejsca 
operetce „Za oceanem”. ' 

— Widowisko dla dzieci. Dziś o 
g. 4-ej pp. w Teatrze Letnim (ogród po- 
Bernardyński) odbędzie się widowisko po 
cenach najniższych, przeznaczone dla dzie- 
cl. Program wypełnią tańce klasyczne N. 
Kwiatkowskiej, coraz zespołu baletowego; 
Gd oi Nm art. m S. Purzyckie- 

» małej Janeczki. 
widowisklem— duże. R 

      

  

Ze sportu. 
Dziś odbędzie się w Wilnie me 3 

strza  Austrii, wiedeńskiej „RiRORA 2 „Z. T. G. S.* „Mskabi”. Ostatale występy 
wiedeńskiej drużyny piłki nożnej "Hakoach* 
w Polsce wywołały sensacje w kołach spor- 
towych Polski. Na meczu „Hakoach” Po- 
lonja” było widzów około 10 tysięcy. „War: 
RE Rioze o grze „Hakoach”. „Ha- 

pokszał i tym razem grę n 
pierwszorzędną”. х SĄ SE 

„Rzeczpospolita” bez wątpienia musi- 
my podkreślić że mecz wiedeńskiego mis- 
trza był pod każdym wzgędem piękną i 
szczerą walką sportową. 

Mecz odbędzie się na placu Z.T.G .S. 
„Makabi” przy ul. Wiwulskiego o godz. 5 
po poł. 

  — Egzaminy praktyczne dla 
urzędników. Delegat Rządu wydał 
zarządzenie, według którego egza- 
miny praktyczne dla urzędników 
prowizorycznych i kontraktowych 
wszystkich 3 ch kategorji rozpoczną 
się w drugiej połowie września rb. (x) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

w Wilnie. 
— Nisostrożna jazda. W dniu 17 

b. m. Polubiński Jan, szofer prowadzący 
autobus nr. 28178, wskutek nieostrożnej 
jazdy na bryczkę należącą do IV komisar- 
jatu i uszkodził ją bardzo poważnie I po- 

| wodując przez to stratę na-sumę 150 zł. 

| — Kradzieże, Ławińska  Ludwike, 
| zam. przy ul. Soitaniszki 20, w dolu 17 b. 
| m. zameldowała poilcji IV kom. że niezna. 

ni sprawcy wszediszy przez otwarte okno 
; skradli jej z mieszkania rozmalte rzeczy. 

  
Zarząd Bratniej Pomocy 

Młodzieży Akademickiej U. S. B. 
w Wilnie komunikuje, iż w czasie W A Tano Gai 

od 17-go lipca rb. do 14 go sierpnia towarowej Wilno SOWioldżono  nansszepię 
rb. sekretarjat i biuro Bratniej Po- | plomby w wegonie nr. 104762 pociągu to 
mocy będą czynne we wtorki od. warowegp idącego 7 Zemgale i jak się póź- 

Ę 2 niej okazało był skradzicny przez niezna- 

Ba pi ta jra ea war ya ай BENE 
+ i — W dniu 17 b. m. Ruszkowski Józef, 

od godz. 4-ej do 5-ej po pol. i od zam. przy ul. Sołtańskiej 19, zameidował 
7-ej do 8-ej wiecz. oraz .w soboły od policji IV kom, że nleznani sprawcy skradli   komedja Hodgese'a i Percyval'4. 

  

  

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

W przychodki przyjmują le 
r", oczu 1—21/2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 1— 

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

Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 

    
Poszukuję 2—3 pokoi 

w centrum miasta, 
Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „Kurjera 
z kuchnią i wygodami 

Wileńskiego”. 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

2-ej do 3 i pół 1 ой 7 do 8 wiecz. ' mu garderobę męską. 

    

Wilno, Wileńska 28. 

2; skórne I weneryczne 10—11 I od 2—3; nerwowe 11 

Leczenie promieniemi, fotografowanie. 

KTO CENI 
PRĄCĘ, 
CZAS 

i PIENIĄDZ, 
Ten wszelkie ogłoszenis do pism 

miejscowych i zamiejscowych 

skierowuje 

do Biura Reklamowego 

ST. GRABOWSKIEGO 
Lektyj matematyki w Wilnie, Garbarska 1. Tel. 82. 

udziela nauczycie! gim- 

nazjum. Informacje: Mo- 

stowa 25, m. 14.   

POMOCY S 
karze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11iod 3—4; chorcby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; koblece 11—12: 

ne wanny, elektryczny masaż. Laborałorjum analityczne, 

  

e » e 

- Rozmaitošci © 

Przywiązany czytelnik. 
Jedno z prowincjonalnych pism fran- 

cuskich otrzymało następujący lisi: 
Szanowny Redaktorze | Drogi Przyja- 

cielul > р 
Wiadomo Panu, że sąd przysięgłych 

skazał mnie na dwa lata Szielia. Wsku- 
tek tego mieszkać będę pod zmienionym 
adresem, który—proszę to przyjąć do wia: | 
domości—brzmieć będzie: Mimes, Więzie- 
nie centralne. Ale i tam pozostanę wier- | 
nym Waszym przyjacielem. { 

Na nowem mieszkaniu nie będę mógł 
»odbieróć cennego i kochanego Waszego 
pisma. Proszę mi więc przechować kom* | 
Plet, po który zgłoszę się po opuszczeniu . 
dotychczasowej siedziby. į 

Proszę o Pańską przyjaźń i szacunek. | 
Serdeczne,  braterskie pozdrowienie į 

Piotr O. dawny notarjusz, (wł). 

    

ANITARNEJ 

„ prześyietlanie, elektrycz- 

| Skradziono 
dn. 22/VI b. r. os. Lipce 
Stanisławowi,  zamlesz- 
kałemu w maj. Mikamp. 
l. gm. Bienlakonie, pow. 
Lidzkiego _ następujące 
dokumenty: 1) tymczaso- 
wy protokół nadawczy 
wydany przez P. K. N. 
w Lidzie, 2; legitymację 
członkowską NM 725 С. 
Z. O. W. oraz 3) kartę 
powołania | przydziału 

| do 77 p p. 

EAS SS O BE AREA 

Pryjnę uczennicę 
na mieszkanie z calo- 
dziennem utrzymaniem 
1 troskliwą opieką — od 
nowego roku szkolnego. 

Wy 

    
Nauczyciel kroju | 

R. GISIN, S-to Jańska 2 
Fortepian na miejscu. przyjmuje 
Wiadomość: ul. Siera“ c 
kowskiego 21, m. 3, mię: ena skró. 
dzy 8—4 popoł. 3-1 сопедо 

Kurs 

Mody. 
Wyraz twarzy. 

Sa już kobiety, 
przestały gorszyć niemal 
jaciółki. ” 4 

Więcej jeszcze, 

które się malują. 
ące się ich przy- 

stało się to 
zwykłą. Szminka zdobyła Brać > Mo 
stwa. Żadna z kobiet nie będzie skompro- 
mitowane, gdy się stanie jawnem, że ślicz- 
ne rumieńce nabyła -nie tyle—gdzieś na 
A a, lustrem... * 

zminka użyta dyskretnie — niąd 
zaszkodzi w wyglądzie, a często |. 
pomaga. — więc używanie jej jest słusznem 
i racjonalnem w epoce, kiedy niezwykle 
mes zee RO pochwalić taką 
oskonałością cery, która ni 

żadnych POprawAZ apa 
Ostatnio nawet modnem jest nadawa- 

nie „wyrszu twarzy” za pomocą szminki. 
Kobiety golą brwi, a malując je co- 

dzień Inaczej, mogą mieć coraz to Inną 
twarz i—jeżeli się same na to zdobyć nie 
umieją, choć raz na dzień z dyskretną po- 
mocą szminki—inny wyrśz. 

Wygoda jest przy tem wielka. 
wanie n. 

Nada- 
e p. uprzejmego wyrazu twarzy „na 

stałe" jest niezwykle dogodnem zwlsszcza, 
msi zmuszonym do przyjmowa- 

lawania dztkłaia a nudnej wizyty, która 

Ołówkiem można sobie zrobić uśmiech- 
nięte usta I oczy—poczem bez obawy moż na się Już złościć—zachowując bez trudu 
najuprzejmiejszy wyraz twarzy, co zawsze 
robl dobrze w stosunkach z ludźmi wogóle. 

Kobieta nie pozbawiona fantazji może 
niezwykle urozmsicić życie domownikom 
pokazując im codzień twarz wedle gustu 
i upodobania każdego. 

  

      

Kącik humorystyczny. 
Dzisiejsze dzieci. Nauczycielka w 

ŻA powszechnej do maleńkiej uczen- 
nicy: 

„Mary. powiedz mi, dokąd pójdą na 
tamtym świecie dziewczynki, które nigdy 
nie kładą grosika ze swych oszczędności 
do skarbonk! na ubogich?" 

„One pójdą, plosę pani, wieczorem -do 
kinematografu*. 

wszystko dobrze. Może masz sto 
złctych? 

— Nie mam przy sobie .. 
— A w domu? 
— W domu, dziękuję wszystko dobrze. 

  

      

Ceny rynkowe. 
Na rynku wileńskim notowano w dniu 

17 b m. następujące ceny: 

   

Chleb Biały... 4 og do 0556 wr 58 
»._SIOJOWY: s. 4... * * 52 
w: TEŁÓWY CD фер ае 42 

Mąka 50 prcc. pytlowa . . . . . 55 
» 70 proc. stołowa . . . « sa 
kir UHEZOWORe 2 33222, 0: a TSR 42 

Mąka pytlowa amerykańska . . . 70 
Mięso wieprzowe . . . . . . . . 2,35 

> Tielečcė* AT IA S 1.30 
ИОа НАЫ Bi ii seno nų 2,00 

„ wołowe trefne I gat... . . 1,55 
. „aki 1,40 

„ . koszerne I gat - - + « « . 3,00 
Masło przywoźne . « « . .. .. 5,00 

wi ZRYŃKOWB +. 508%115060% 4,00 
Słonina krajowa . . .. .. .. 2,50 

* ameryk. . ., sias 2,40 
Cūklei KONKOWY ои 1,50 

Ss - MJR". TS 1,20 
Kasza drobna jęczmienna . . . . 70 

„ Cala gryczana « » «s. « « « 90 
Ryż caly- ui ара 65 
Ser domowy . „ « « + « 4 *.» » 1,75 
S6l biała vc ОР ТЗ $ 85 
Ryba szczupak «. +: « .. . .. 2,90 
Mydło SSS SEC ZE 0 Wi» 1,30 
NSBRCRIES renes ao 40 

NK orai 20 
Mieko-Ltt-— r i 35 
JEJA 10 ZGK; LT e 1,10 
Żyto 100 klg. . . . . 35,00 
Jęczmień 100 klg, « 38,00 
Owies aw . 39,00 
Ziemniaki pud . . » 1,80 
Drzewo metr . . .. 9,00 
OBRAZ aaa 1,20 

  

    

Redaktor Józef Batorowicz. 
AIDS TRLINZRAZO 574 TASK RKL KASOS 

Dr. B Disejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

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

     
  

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wiino, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

konuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko I dokładnie 

Czasopisma, 

Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 
Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe I ilustracyjne 

Światłodruki. 

uczniów i uczenice cd 18 do 26 lipca r.b. 

kursu tylko 75 zł. 
kroju trwa nie więcej jak 2 tygodnie. 

  
Wydzęsz = imienia wzpółwiaścicie! ćżzaj Baierowias. 

  

RZECZ 
Brsk, „kux”, Żeligowskiego |,


