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z dnia 1-g0 sierpnia r. b. zostaje przeniesioną do nowego lokalu przy 
ul. WIELKIEJ Nr. 56 (obok košciola šw. Kazimierza). 4927 
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Ё*Рп nagłym wybuchiqdgle Ispokojenie 
Nikt nie spodziewał się nagłe- 

go wybuchu krwawych wypadków 

wiedeńskich, lecz odwrotnie bardzo 
wielu z chwilą, gdy nad stolicą 

naddunajską wzbiła się łuna, było 

zdania, że jest to tylko wstęp się- 

gającego dalej procesu. Zawiedli 

się jednak: ogień wiedeński zgasł 

równie szybko jak wybuchł. Nie- 

trudno to było przewidzieć a tem 

łatwiej jest wytłumaczyć po 'doko- 

naniu się wypadków. 

Rewolta była wynikiem nieza- 
dowolenia mas z wyroków Są- 

dów przysięgłych, które uwolniły 

sprawców mordu w  Schattendorf. 
Niezadowolenie to wyzyskali ko- 

muniści, aczkolwiek słabi w Austrji, 

izdołali pociągnąć tłumy do groź- 

nych manifestacyj bez wiedzy i 
wbrew woli przywódców  socjali- 

stycznych. Ci znów ze wszelkich 

sił starali się O to, aby ster, na 

chwilę utracony, uchwycić z po- 
wrotem. 

Temu celowi służyło ogłosze- 
nie manifestacyjnego strajku gene- 
ralnego. Socjaliści austrjaccy nie 

myśleli ani na chwilę o zejściu z 

drogi walki parlamentarnej na dro- 

gę przewrotu, lecz jawnie, pod gro- 

zą utraty wszelkich wpływów, nie 

mogli się przeciwstawić rozpętane- 

« mu wbrew jej woli ruchowi. Jedy- 

nym środkiem zmobilizowania mas 
było ogłoszenie strajku generalne- 

go. Z chwilą ujęcia tłumu w karby 
dyscypliny można było zarządzić 

odwrót i strajk odwołać. Oczywi- 
ście strajk ten mógł również przez 

chwilę posłużyć jako środek presji 

w wewnętrznej walce politycznej. 

Z powodu nagłego zagaśnięcia 

pożaru, rządowe pisma chrześcijań- 

sko-społeczne w Austrji i sympa- 

tyzująca z niemi prasa prawicowa 

w Niemczech mówi o šwietnem 
zwycięstwie kanclerza austrjackiego 

księdza Seipla i kierowanego prze- 

zeń rządu nad socjalistami i ele- 

mentami przewrotowemi. Organi- 

zacje chłopskie w  Austrji, po- 

zostające pod wpływem stron- 

nietwa  chrześcijańsko - społecz- 

nego, odgrażały się, że pomasze- 

rują na Wiedeń wrazie przedłuże- 

nia się lub powtórzenia krwawych 

wypadków, jednakowoż ani wię- 

kszości rządowej w Austrji ani 
kanclerzowi nie będzie zależało na 

dokonaniu krwawych represyj. Pre- 

zydent policji w Wiedniu, p. Scho- 
ber, który również w swoim cza- 

sie był kanclerzem, a przeciw któ- 

remu zwraca się obecnie gniew 

organizacyj robotniczych, które do- 

magały się jego ustąpienia, niema 
w sobie nie z krwawego carskiego po- 

licmajstra i wielokrotnie już chwa- 

%ony był za to, że możliwość groź- 
nych komplikacyj umiał zażegnać 

, bez użycia broni. 

Napięcie i ton walk politycz- 

nych w dawnej Austrji, a również 

w Wiedniu, były bardzo ostre, lecz 

miały uzasadnienie w rozległości 

terytorjalnej dawnej monarchji habs- 
burskiej. 

W małym organizmie, którym 
jest obecną Austrja, nie jest to ani 
potrzebne ani pożądane, lecz pod 
wpływem polityków, pamiętających 
o przedwojennych tradycjach, oby- 
czaje polityczne nie zmieniły się 
na lepsze i stąd wynikła dziwna 
dysproporcja między szczupłością 
terytorjum państwowego i znacze- 
niem rozgrywających siętam spraw 
a gwałtownością politycznych spo- 
rów. Przytem pod wpływem idei 
„Anschlussu” i przez granicę nie- 
miecką przenikały nowe podniety 
zaostrzające wewnętrzne napięcie, 
a wewnętrzne spory niemieckie po- 
częły się odbijać echem i w małej 
Ausirji; dość "zwrócić uwagę па 
liczne podróże agitacyjne i propa- 
gandystyczne niemieckich radykal- 
nych nacjonalistów, komunistów i 
t. d. do Austrji. 

W czasie wypadków wiedeń- 
skich znaczna część prasy niemiec- 
kiej usiłowała je wyzyskać na 
rzecz „Anschlussu* dowodząc, że 
Austrja, bez oparcia o wielkiego 
sąsiada, nie zdoła sie utrzymać ani 
pod względem _ politycznym ani 
ekonomicznym i że właśnie w tej 
odrębności małego państwa leży 
przyczyna zamętu. Rozważni poli- 
tycy jednak, których nie brak w 
Austrji we wszystkich obozach par- 
tyjnych, zdali sobie sprawę z tego, 
że zaburzenia nie prowadzą do po- 
łączenia z Niemcami, lecz przeciw- 
nie sprowokować mogą interwencję 
obcą, najprędzej włoską, i w ten 
sposób pogrzebać zupełnie są w 
stanie ideę „Anschlussu*. Dlatego- 
też użyto wszystkich środków, aby 
pożar ugasić. 

Sami Niemcy i zwolennicy ab- 
strakcyjni sprawiedliwości absolut- 
nej w stosunkach migdzynarodo- 
wych oświadczają się za połącze- 
niem Austrji z Niemcami, gdyż 
taką jest wola przeważającej części 
ludności obu tych państw. Lacz 
traktując tę sprawę należy sobie 
zadać pytanie, czy pozornie spra- 
wiedliwe jej załatwienie nie mieści 
w sobie zarodków nowych niespra- 
wiedliwości i groźnych konfliktów. 
Nikt nie zaprzeczy, że Niemcy 

bezustanku w olbrzymiej swej wię- 
kszości myślą o odzyskaniu utra- 
conych na podstawie traktatów po- 
kojowych obszarów i że gotowi są 
posłużyć się wszystkimi środkami, 
aby ten cel osiągnąć. Powiększenie 
Niemiec o Austrję byłoby podnie- 
ceniem ich instynktów imperjali- 
stycznych groźnem dla ich sąsia- 
dów. Niemiecki imperjalizm każe 
się mieć na baczności przed pre- 
tensjami Niemiec i z tego też 
punktu widzenia należy traktować 
sprawę „Anschłussu”*, y. 
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iępsiwa Miemiec w rokowaniach z Polską, 
BERLIN. 29 Vil. (Pat). „Deutsche Allgemeine Zeitung“ twierdzi, 

że zbliżenie w ostatnich rokowaniach dyplomatycznych między niemiec- kim posłem Rauscherem a rządem polskim w sprawie osiedleńczej, na- stąpiło naskutek ustępstw uczynionych ze strony niemieckiej. Niemcy— 
oświadcza dziennik — starają się uczynić wszystko, coby mogło w cza- 
sie uchwał międzynarodowej konferencji gospodarczej w Genewie ułat- wić zawieranie traktatów handlowych na jaknajszerszej podstawie, chcąc 
w ten sposób umożliwić rozwój stosunków handlowych w krajach środ- 
kowo-europejskich, * 

Nacjonalizm niemiecki buszuje. 
GDAŃSK. 29 VII. (Pat). Prasa niemiecko-gdańska przy sposob- 

ności omawiania wyników zjazdu przedstawicieli prasy niemieckiej i re- 
prezentantów germanofilskiej prasy skandynawskiej i bałtyckiej, wystę- 
puje przeciwko tutejszej Baltische Presse oraz przeciwko P. A. T., któ- 
re ujawniły nacjonalizm niemiecki, a zarazem antypolski charakter tego 
kongresu dziennikarskiego. 

Ofiary rozruchów w Wiedniu. 
WIEDEŃ. 29. VII. (Pat): Według Ostatecznych obliczeń, liczba ran- 

nych policjantów podczas starć w Wiedniu wynosi 519 osób. Ciężko 
rannych jest 84. 7 

Robotnicy nie chcą wojny. 
PARYŻ. 29. VII. (Pat). Kongres powszechnego związku robotni- ków, w którego obradach wzięli udział liczni delegaci z zagranicy, wy- 

słuchał sprawozdań tych ostatnich. Między innymi przemawiał delegat 
niemiecki Leipart, który zapewnił, że większość robotników ani we Fran- 
cji ani w Niemczech nie pragnie wojny. 

traktat sowiecka - ofewski na włosku. 
Związek kupców łotewskich przeciwko traktatowi. 

RYGA, 29.VII. (ATE). W Związku Kupców Łotewskich odbyło się 
zebranie przedstawicieli kół gospodarczych poświęcone całkowicie dys- 
kusji nad traktatem gospodarczym sowiecko-łotewskim. 

Wszyscy mówcy zgodnie wskazywali na to, że traktat daje poważ- 
ne korzyści Sowietom, nie dając nic wzamian Łotwie. Podkreślono rów- 
niež, iż rząd w toku rokowań pominął opinję przedstawicieli organiza- 
cyj fachowych. Szereg mówców wyraził wątpliwości, co do zdolności 
handlowych Sowietów. Niektórzy mówcy wskazywali na to, że traktat 
daje Sowietom monopol przemysłowy w Łotwie, co może spowodować 
nietylko upadek, ale zniszczenie przemysłu łotewskiego, nie dając moż- 
liwości eksportowych dla towarów łotewskich. 

Wyrażono również obawę, że traktat może utrudnić zbliżenie gos- 
podarcze z Polską, Czechosłowacją i innemi państwami i że może spo- 
wodować poderwanie zaufania do Łotwy. 

Za traktatem członek delegacji. 
RYGA, 29.VII. (ATE). Podczas wielkiego zgromadzenia przedsta- 

wicieli łotewskich kół gospodarczych w sprawie traktatu gospodarczego 
z Sowietami, wydarzył się incydent, który rzuca ciekawe Światło na na- 
stroje kół kupieckich w Łotwie w stosunku do traktatu. 

Cały szereg kolejno występujących po sobie mówców ostro kryty- 
kował traktat, wskazując na niebezpieczeństwo jakie grozi życiu gospo- 
darczemu Łotwy. Jedynym mówcą, który przemawiał za traktatem, był 
członek delegacji łotewskiej do rokowań z Sowietami, były minister 
skarbu Kalning, którego przemówienie wywołało niebywałe wzburzenie 
wśród zebranych. 

Jeden z mówców ostro zaatakował Kalninga, który uczuł się obra- 
żonym i opuścił salę obrad. 

Bardzo znamiennem było również przemówienie posła centrowego 
Berga, który wyraził obawę, że Sowiety mogą wyzyskać traktat dla ce- 
lów politycznych, popierając firmy, posłuszne ich rozkazom na nieko- 
rzyść przedsiębiorstw niezależnych. Jako przykład Berg przytoczył Zwią- 
zek Transportowy. Berg wyraził obawę, że taki stan rzeczy może do- 
prowadzić do zaburzeń, jakie miały miejsce w Wiedniu. 

Uzupełnienie delegacji w Rydze. 
WARSZAWA. 29 VII. (Pat). W dn. 1 sierpnia r. b. udają się do 

Rygi naczelnik wydziału handlu zagranicznego w M-stwie Przemysłu i 
Handlu Rene Sygietyński oraz radca m nisterjalny Geppert celem wzię- 

cia e w rokowaniach w sprawie traktatu handlowego polsko-ło- 
tewskiego. 

Goście amerykańscy we Lwowie 
LWOW. 29. VII. (Pat). Trzeci dzień pobytu we Lwowie, goście 

amerykańscy spędzili na zwiedzaniu miasta. Wieczorem odjechali oni 
w kierunku Wołynia, żegnani w sali recepcyjnej dworca kolejowego 
== a wladz administracyjnych, wojskowych i samorzą- 

wych. 

Daudei dobrowolnie wraca do więzienia. 
PARYŻ. 29.VII. Pat. Action Francaise ogłasza list otwarty 

Daudet'a do ministra Barthou. W liście tym Daudet przypomina, 
że aresztowany zostal bezpośrednio po złożeniu przez siebie no- 
wych skarg z powodu fałszywych zeznań w sprawie Śmierci syna. 
Następnie Daudet oświadcza, że gotów jest powrócić do więzienia 
pod następującymi warunkami: 1) że jego skarga będzie wzięta pod 
uwagę, 2) że śledztwo prowadzone będzie lojalnie i że będzie ono 
wolne od wszelkich przeszkód. Daudet dorzuca, że śledztwo wtedy 
tylko będzie mogło być prowadzene w sposób swobodny, gdy 
podczas jego trwania zamieszani wtę sprawę wyżsi funkcjonarjusze 
bezpieczeństwa publicznego będą do dyspozycji władz sądowych. 
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Protest Litwinów kłajpedzkich przeciwko burmistrzowi 
Kłajpedy. 

KOWNO. 29. VII. (Tel. wł.) W 
ostatnich dniach odbyło się w Kłaj- 
pedzie zebranie „Zjednoczenia Lit- 
winów kraju klajpedzkiego“, na 
którem omawiano sprawę Opóź- 
nienia burmistrza | kłajpedzkiego 
Grabowa na uroczystość przywita- 

Na pamiątkę odzyskania niepodległości Litwa wybuduje 

p Prezydenta państwa w Kłajpe- 
zie. 

Zebranie przyjęło rezolucję, w 
której żąda, by Grabow udzielił 
publicznie wyjaśnień co do uchy- 
bienia, jakie okazał względem Pre- 
zydenta. ; 

kościół. 
KOWNO. 29. VII. (Tel. wł.). 

W Kownie zorganizował się spe- 
cjalny komitet budowy kościoła 
na pamiątkę odzyskania niepodleg- 

O konieczność reformy 

KOWNO, 29.VII. (Tel, wł.). Pra- 
sa litewska szeroko porusza kwestję 
koniecznych reform w lit. sądow- 
nictwie. f 

Jako najważniejsze braki, które 
tamują rozwój lit. sądownictwa, 
„Lietuwis* uważa powolność oraz 
wygórowane koszta sądowe. Zwyk- 

łości. W skład tego komitetu wcho- 
dzi prawie całe wyższe lit. ducho- 
wieństwo oraz liczni inżynierowie. 

litewskiego sądownictwa. 
ła egzekutywa z tytułu procentu 
wekslowego, która w normalnych 
warunkach powinna załatwiać się 
w parę dni, w Litwie częstokroć 
ciągnie się/całemi miesiącami. „Lie- 
tuwis* uważa, iź rząd powiniem 
zwrócić na to baczną uwagę. 

1 

Pogróżki Atejtininków. 

KOWNO, 29.VII. (Tel wł.). Na 
kongresie „Atejtininków* (Związek 
młodzieży lit. o poglądach chrz. 
demokratycznych) w Połądze, b. 
wice-marszałek Sejmu  Raulinajtis, 
omawiając obecny stan polityki li- 
tewskiej, wyraził się w następujący 
sposób: „Niema na Litwie większej 

potęgi niż Atejtininki, i wszyscy, 
którzy są przeciwko nam, —zosta* 
ną starci z oblicza ziemi”, | е 

Słowa te wśród licznych słu- 
chaczy, nienależących do związku 
Atejtininków, wzbudziły słuszne 
oburzenie. i 

Zajście w czasie przywitania Prezydenta państwa 
w Połądze. 

KOWNO, 29.Vil. (Tel. wł.). W 
czasie pobytu Prezydenta państwa 
w Połądze zdarzył się następujący 
wypadek. Kiedy podczas uroczyste- 
go przywitania Prezydenta zagrano 
hymn _ narodowy, przedstawiciel 
społeczeństwa żydowskiego, rabin, 
stał w czapce. Należy zauważyć, iż 
Żydzi w celu, okazania komubądż 
większej czci, wkładają czapkę na 
głowę, czynią oni to np. podczas 
modlitwy, albo podczas spełnienia 
jakiegobądź aktu uroczystego, przy 
przyjmowaniu przysięgi, etc. Na- 
czelnik miejscowego cyrkułu  poli- 

cyjnego podbiegł do rabina i zer- 
wał mu czapkę z głowy. Skutkiem 
tego zbyt gorliwego pełnienia obo- | 
wiązków wynikł nietakt i brak po- 
szanowania dla Prezydenta oraz 
niepotrzebne zadraśnięcie uczuć du- | 
chowieństwa żydowskiego. W zwią- 
zku z tem Prezydent państwa wy- 
raził poszkodowanemu wyrazy u- 
bolewania i współczucia, Minister- 
stwo zaś Spraw Wewnętrznych po- 
czyni odpowiednie kroki w celu 
ukarania w drodze dyscyplinarnej 
winnego urzędnika za podobne za- 
chowanie się. 

Rada Ochrony Pracy. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej przesłało do Biura 
Prawnego przy Prezydjum Rady 
Ministrów projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej o Radzie O- 
chrony Pracy. 

Rada Ochrony Pracy ma być 
organem opinjodawczo-doradczym 
dla rozpatrywania specjalnych za- 
gadnień. Projekt rozporządzenia o 
Radzie Ochrony Pracy przewiduje 
trzy komplety: jeden dla ochrony 
pracy z zastrzeżonym w nim u- 
działem sił technicznych i specjali- 
stów w dziedzinie ubezpieczeń od 
wypadków, drugi komplet dla 
spraw hygjeny pracy przy udziale 
lekarzy, trzeci — dla spraw ochro- 
ny pracy w rolnictwie. 

Rząd reprezentowany będzie w 
Radzie przez przewodniczącego, 
którym będzie minister Pracy i 
Opieki Społecznej lub wyznaczony 
przez niego urzędnik, oraz przed- 
stawicieli innych ministerstw. 

 Ddznaczenie w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu. 

WARSZAWA, 29-VII. (Pat). Na- 
czelnik wydziału handlu zagranicz- 
nego w M-stwie Przemysłu i Han- 
dlu Rene Sygietyński otrzymał od- 
znakę komandorską czechosłowac- 
kiego orderu „Lwa Białego”. 
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tenio klasowe Koedukacyjne Gimnazjim im. T. Czackiego 
typu humanistycznego (z łaciną) z oddziałem matemat.- przyrod- 
niczym we własnym nowocześnie urządzonym gmachu szkolnym | 

przy ul. Wiwulskiego 13. 
Plac do gier i zabaw oraz ogród szkolny. 

Podania wraz z dokumentami przyjmuje kancelarja (tymczasem przy ul. 
Wiwulskiego 11), codziennie od godz. 11—12 rano i od 4—5 wiecz. A 

Egzaminy wstępne rozpoczną się dn. 27 sierpnią o godz. 10 rano. 

statut Komunalnych Kas Oszczędności, 
(Teicfon. od wł. kor. z Warszawy), 

Został opracowany przez Rząd 
wzorowy statut Komunalnych Kas 
Oszczędności, na podstawie które- 
go będą funkcjonowały i działały: 
Komunalne Kasy Oszczędności w. 
poszczególnych miejscowościach. 

Przemówienie Marsz. Piłsudskiego na 
Ljeśdzie Legjonistów. 

(Teiefon. od wł. ker. z Warszawy). 

Termin przemówienia Marszał- 
ka Piłsudskiego na Zjeździe Legjo- 
nistów w Kaliszu został ustalony 
na dzień 7 sierpnia. 

Pra. Or. Z. SOWIĄSKI 
Choroby weneryczne i skórne. 

przeprowadził się na 

- 48521 

W piątek, dnia 29, VII. b r. przed 
4tą popołudniu, idąc z ul. Jagiel- 
lońskiej przez ul. Mickiewicza na 

Królewską 

  

zgubiono broszkę | 
z perłowej masy, Łaskawego zna- 
lazcę uprzejmie uprasza się o zwrot 
do Adm. „Kur. Wil.“, ul. Jagiel- 
lońska 3. Wartości nie posiada, 
lecz jest b. droga jako rodzinna 

pamiątka,     
  

4804-3
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| personaljami ławników poprzed- 

_ zestawić takie nazwiska jak p. inż. 

  

2 

Przed kilkoma dniami w arty- 
kule p. t. „Po wyborach władz miej- 
skich" daliśmy wyraz przewidywa- 
niom, co do obsadzenia poszcze- 

gólnych sekcyj magistrackich przez 
nowo-wybranych ławników. Stwier- 

_ dziliśmy, że od naszych przewidy- 
| wafńi mogą nastąpić pewne odchy- 

lenia i że w poruszonej przez nas 

" sprawie niema dotychczas nic po- 
zytywnie ustalonego. Były to 
tylko horoskopy, które snuliśmy, 
mając na względzie dobro gospo= 

"darki miejskiej. Nie powstrzy- 
maliśmy się nawet przed postawie- 
niem takiej tezy, jak ta, że na na- 
czelnem stanowisku w danym dzia- 
le pracy niezawsze być musi fa- 
chowiec. Oczywiście, to nie wy- 
klucza dążenia do obsadzenia po- 
szczególnych sekcyj ławnikami fa- 
choweami, a dopiero w ich braku 

- fachowemi siłami, dokooptowane- 
mi z zewnątrz Rady Miejskiej. 

We _— wczorajszym numerze 
„Dziennika Wileńskiego" J. O., pi- 
sząc o zamierzeniach nowego Ma- 

_ gistratu i kwalifikacjach personal- 
nych prezydjum i ławników Magi- 
stratu, po dłuższych  wywodach 

' przychodzi do wniosku, że w no- 
woobranym Magistracie niema ani 
jednego fachowca i że dlatego 
„Kurjer Wileński" broni nie facho- 
wość Magistratu. 

/'W szeregach sanacji, pisze „Dzien- 
nik Wileński”, sporo jes krzykaczy. 
sporo niedouków, ale ludzi fachowych 
trzeba ze świecą w dzień szukać, a je- 
żeli się nawet znajdzie taki biały kruk, 
to będzie nim akurat akuszer na stano- 
wisku ministra Spraw Wewnętrznych”. 

Ma to być aluzja do rzekome- 
_ go braku fachowców w nowym 

Megistracie. P. J. O. jak zawsze, — 
mówiąc delikatnie — mija się z 

_ prawdą. Prawda dla p.J. O. nie ist- 
nieje w stosunku do wrogich mu 
ugrupowań. 

° Otóż stwierdzamy, że jest wręcz 
| przeciwnie niż sądzi p. J. O. Pre- 

zydjum nowego Magistratu tworzą 
prawie wyłącznie fachowcy. Obecny 
prezydent miasta Wilna p. mec. 

| Folejewski zabierał głos w sprawie 
| samorządu wtedy, kiedy p. J. O. 
" nie marzył o samorządzie polskim 

_ nawet w ramach propagowanego 
| wówczas przez jego obóz progra- 

_ mu. Nowoobrany wice prezydent 
“p. inž. Witold Czyż znany jest ja- 

| ko doskonały znawca lokalnych 
stosunków, sprawy miejskie były 

| mu zawsze b. bliskie i naprzekor 
p. J. O. wnosi do Magistratu fa- 

: chowość, o której mu naraz tak 
szczególnie chodzi. 

Idźmy dalej. Porównanie per- 
| sonaljów obecnych ławników, któ- 
| rzy będą kierowali poszczególnemi 

działami gospodarki miejskiej z 

_ nich, wychodzi bezwarunkowo na 
| korzyść tych pierwszych. Wystarczy 

'Ofachowość nowego Magistratu 
Witold Czyż — Piegutkowski, dr. 
Maleszewski — p. Łokucjewski, aby 
się przekonać, o ile wyżej stoją 
kwalifikacje fachowe obecnych ław- 
ników w porównaniu z poprzed- 
nimi. 

A któż to byli poprzedni ojczy- 
mowie naszego grodu. P. Witold 
Bafūkowski jest może nawetb. zac- 
nym mieszczuchem, ale tylko prze- 
ciętnym mieszczuchem. P. Łokuc- 

jewski był podobno kiedyś przed 
wojną dobrym rolnikiem — hrecz- 

kosiejem w powiecie oszmiańskim; 
w gospodarkę jednak miejską i 

kierowanie sekcją zdrowia zaczął 

się bawić dopiero po wojnie, — 

przypadkowo dostawszy się, dzięki 
obozowi, którego organem jest 
„Dziennik Wileński*, na tak odpo- 
wiedzialne stanowisko, jak wice- 
prezydent miasta. Nie można mu 
zresztą odmówić zdolnościw przy- 

swajaniu sobie dla reklamy cudzych 

pomysłów, że wspomnimy tylko 

o historji z kinem miejskiem, tym 

benjaminkiem p. Łokucjewskiego. 
O p. Piegutkowskim lepiej nie 

wspominać, bo o jego zasługach 
wie dostatecznie całe miasto, 

niewyłączając nawet czytelników 
„Dziennika Wileńskiego" — orga- 
nu dawnego Magistratu. 

W końcu ostatni opatrznošcio- 
wy mąż dawnego Magistratu, sza- 

farz miejski p. Chądzyński. 1 ten 

mógł być kierownikiem sekcji fi- 

nansowej tylko za rządów Endeko- 
Chadecji. Kwalifikacyj bowiem ku 

temu nie miał żadnych. Wisiał 
przyczepiony sztucznie do niezdar- 
nie prowadzonego mechanizmu go- 

spodarki miejskiej i płynął ze słod- 

ką falą—dolce farnieute. 
To samo bylo z obsadą innych 

sekcyj magistrackich. 
Kto więc jak kto, ale „Dzien- 

nik Wileński* nie miał najmniejszej 
podstawy do przeciwstawiania „fa* 

chowości* starego Magistratu, bra- 

kowi fachowości nowego. Ale pis- 

mo to z p. J. O. na czele znane 

jest nie od dzisiaj z tego, że umie 
robić z igły widły i że często nie 

powstrzymuje się nawet przed or- 

dynarnem kłamstwem, naginając 

rzeczywistość do czysto partyjnych 

interesów. 
Wbrew więc obawom p. J. O. 

i jego obozu nowi członkowie Ma- 

gistratu wnoszą do gospodarki 

miejskiej fachowość, zrozumienie 

interesów mieszkańców i plano- 

wość w całokształcie gospodarki, 

której taki brak dawał się odczu- 

wać dotychczas. Wskazują na to 

perjodycznie prowadzone w ostat- 
nich dniach pomiędzy członkami 
Mag. konferencje, które mają do- 
prowadzić do obsadzenia poszcze- 
gólnych działów gospodarki miej- 
skiej właśnie fachowcami. 

Zdan. 

Pożar w 

osobowy 
pocią 

° № MARGINESIE. JORILEUSZO 
- DMŁUŹONEGO MASTER 
_ Do rzędu najpodnioślejszych 

przemówień patrjotycznych, jakie 
dane mi było usłyszeć już w nieu- 

|  ciemiężonem Wilnie z ust znako- 
mitszych kaznodziei polskich, a ja- 
kie wzruszyły mię, zapadając naj- 
głębiej w serce, należały gorące 

_ słowa księdza biskupa Teodorowi- 
| cza, wygłoszone z ambony Bazyli- 
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ki wileńskiej w historycznym dniu 
wskrzeszenia naszej wszechnicy Ba- 

_ torowej, oraz złocisty potok słów, 
_ który spłynął z ust biskupa Ban- 

_ durskiego, oco swój 
świetny wykład o ks. Marku wy- 
głoszony w sali czytelni im. To- 
masza Zana w murach byłego 
klasztoru p.p. Bernardynek wileń- 
skich. Kilka lat już upłynęło od 
wygłoszenia tego odczytu, który 
był zarazem cennem studjum bio- 

> |  graficznem o bohaterskim ks. Jan- 
_ dołowiczu, które przyjęte zostało 

przez licznie wówczas zgromadzo- 
ną publiczność nader owacyjnie i 

- najserdeczniej. Dotąd jeszcze wzru- 
sza mię wspomnienie onej chwili, 

_ Najdostojniejszy Pasterz nasz, świę- 
_ cący obecnie 40-lecie swej służby 

kapłańskiej, zawsze, jak wiadomo, 
żywił w sobie ogrom podniosłych 

uczuć, Pro z ducha wierzeń 
1 wielkich działań ks. Marka; takim 

go znano przez ciąg dwudziestu 
kilku lat w Małopolsce, takim rów- 

" nież pracownikiem najgorliwszym 
| w winnicy Pańskiej jest i wpośród 
(| społeczeństwa wileńskiego. Jakże 

ro czynienia z jaką: 
Władze bezpieczeństwa prowadzą w tej sprawie energiczne Śledztwo. 

. ч Z na 

Atenach. 
ATENY, 29.VII, (Pat.) Wczoraj ołudniu spłonęła d i ielaica 

. Sie m r się z 500 AR olbrzymia z. 3000 uu68 
A ez dachu. 

Zamach na pociąg pod Duksztami. 
Wczoraj w nocy nieznani narazie sprawcy dokonali zamachu na pociąg 

zdążający z nad granicy bolszewickiej do Wilna. W momencie, kiedy 
@ ten znajdował się koło Dukszt z pobliskiego lasu odezwało się 6 rów- 

 noczesnych strzałów karabinowych. Dwie kule przebiły wagon, nieczyniąc ni- 
komu z jadących pasażerów żadnej szkody. 

‹ Ponieważ zamach miał miej'ce tuż кЕ rzy granicy bolszewicki - 
“ puszczač, že ma si E r ы OE bandą dywersyjną. 

wiele zdziałał tu dla duchowego 
dobra żołnierza polskiego na kre- 
sach. I po dziś dzień krzepi myśl 
polską wpływem swego krasomów- 
stwa, jednając sobie tyle wdzięcz- 
nych serc współziomków. Z pew- 
nością, gdy dokonane zostanie wy- 
danie zbiorowe pięknych dzieł czci- 
godnego Biskupa-jubilata, jego ka- 
zania, rozmaite utwory wierszem i 
prozą, wpływy twórczej jego myśli 
chrześcijańskiej, obywatelskiej i na- 
rodowej wzrosną wśród nas i więk- 
szem jeszcze ukochaniem twór.ę 
tych pełnych talentu prac zwiążą 
ze społeczeństwem  mieįscowem. 
J. E. Biskup Władysław Bandurski 
zamieszkuje, jak wiadomo, history- 
czne mury byłego pałacu biskupów 
wileńskich, dźwignięte w końcu 
XIV w. sumptem Andrzeja Wasiłło, 
pierwszego wileńskiego biskupa 
djecezjalnego; ma on tutaj na par- 
terze skromny apartament, wraz z 
prowizoryczną kaplicą z dużym o- 
o Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. 

Godzi się uprzytomnić, że obe- 
cny pałac Reprezentacyjny i ogród 
przy nim położony, są na terenie 
dawnej posiadłości znanego propa- 
gatora katolicyzmu, a zwłaszcza 
gorliwego protektora pierwszych 
misjonarzy na Litwie ks. ks. Fran- 
ciszkanów, Gasztolda, dworzanina 
wielkiego księcia Olgierda. | 

Pośród ocalałych pamiątek, ja- 
kie przechował ks. Biskup Bandur- 
ski po perypetjach wojennych, go- 
dny jest uwagi piękny srebrny pa- 
storał, otrzymany swego czasu prze- 
zeń w Krakowie, gdzie Pasterz nasz 
obchodził, będąc wówczas Biskupeni- 

K UR J E R wl lLž:ES NSS kl 

Z Rosji Sowieckiej. 
Prasa sowiecka o Strzelcu. 

(Korespondencja własna). 

Pod tytułem  „Pretorjanie Pił 

sudskiego“ zamieszcza „Krasnaja 

Zwiezda* artykuł poświęcony or- 

ganizacjom wojskowym w рай- 
stwach europejskich a organizacji 
strzeleckiej w Polsce zwłaszcza. 

Niezręcznie naciągając poszcze* 
gólne ustępy jednego z artykułów 
redaktora „Strzelca* p. Z. Dreszera 
widzi „Krasnaja Zwiezda* początki 
rozkładu w organizacji Strzeleckiej. 
Bezczelny i kłamliwy ten artykuł 
przytaczamy poniżej w streszczeniu. 

„Najrozmaitsze organizacje woj 
skowe bezprzecznie odegrywają po- 
ważną rolę w życiu większości 

państw* pisze „Krasnaja Zwiezda”. 
„Pod hasłem socjalizmu i de- 

mokracji dopuszczają się te orga- 
nizacje szeregu gwałtów na rze- 
szach robotniczych. 

Jaskrawy przykład tego dał 
austrjacki Szutzbund gorliwie tłu- 

miący niewolny wybuch gniewu 
proletarskiego (recte komunistycz- 
nego) w Wiedniu. 

Do szeregu podobnych organi- 
zacyj należy polski Strzelec. 

Co to jest Strzelec i jak wy- 
glądają jego członkowie? 

Członek Strzelca jest to typ 
żołnierza, który nikogo oprócz 

swego komendanta nie uznaje, 
patrzy zgóry na rodzinne społe- 
czeństwo i za nic ma cywilną ban- 
dę. Szeregowy strzelec jest zawsze 
skłonny do bitki i bardzo do wy- 
pitki, impertynencki typ, którego 
obowiązuje dyscyplina tylko wzglę* 
dem „swoich”. Wszystkie te zalety, 
cieszy się autor, oczywiście nie 
mogą sprzyjać zbliżeniu org. Strze” 
leckich i społeczeństwa. 

Tak się przedstawia członek 
Strzelca i taką jest cała organi- 
zacja. 

Jeśli już wybitni przywódcy tej 
organizacji  (Dreszer) publicznie 
stwierdzają jej wady, znaczy to, że 
rzeczywiście coś się zepsuło i to 
bardzo poważnie wewnątrz Strzelca. 

Nic innego zresztą nie można 
było się spodziewać. Toczącsię po 
równi pochyłej w najbliższej przy- 
szłości część strzelców najbardziej 
zdemoralizowana prawdopodobnie 
przekształci się w bandytów, reszta 
bardziej uświadomiona zrozumie, 
że jest ona narzędziem przeciwko 
klasie robotniczej i też od organi- 
zacji odpadnie. 

Przywódcy Strzelca zdradzają 
niepokój—jest to dla nas dobry 
znak!” 

Posiedzenie 6-go plenum Centralnego Komitetu Kontrol- 
nego partji komunistycznej. 

MOSKWA, 29.VII. (Kor. wł.). 
26.VII rozpoczęło się posiedzenie 
6-go plenum Centr. Kontrolnego 

Komitetu  partji komunistycznej. 
Sm przewodniczy Ordżoko- 
widze. 

Ros. opozycja posiada kompromitujące dokumenty. 

MIŃSK, 29.VII. (Kor. wł.) W ar- 
tykule wstępnym „Zwiezdy”  Skie- 
rowanym do przyszłego pleńum 
centralnego komitetu partji komu- 
nistycznej domaga się autor tego 
artykułu bezwzględuego wyłączenia 
przywódców opozycji z szeregów 
partji komunistycznej. 

Jak wynika ze słów może za 
mało ostrożnego publicysty 5Ow., 

opozycja jest w posiadaniu szeregu 
tajnych dokumentów kompromitu- 
jących partję komunistyczną w wy- 
sokim stopniu. Jak się okazuje, 
członkowie opozycji swego czasu 
usiłowali wywołać strajk powszech- 
ny w sow. przedsiębiorstwach w 
Syberji, chcieli nawet dokonać prze- 
wrotu na swoją korzyść, 

Brąk dyscypliny, w marynarce Sow. 

LENINGRAD, 29,VII. (Kor. wł.). 
Po skończonych manewrach floty 
bałtyckiej, w mowie zwróconej do 
zebranych marynarzy, uznając Sze- 
reg dodatnich stron, stwierdził Wo- 

lis ludności ma 

Według dotychczasowych  obli- 
czeń, dokonanych na podstawie za- 
rządzonego ostatnio w Rosji So* 
wieckiej spisu Judności, Sowiety 
zamieszkują .146.200,000 ludzi, w 
tem na ZSSR przypada 100.500,000, 
Ukrainę—28.900,000, Białoruś s0- 
wiecką—4.900.000, Rosję Zakaukas- 
ką=5.800.000, Sowiety Uzbekistafi- 
skie—5.100.000. 

Od r. 1897 ludność Dalekiego 
Wschodu wzrosła o 164 proc., Sy- 

roszyłow m. in. brak dyscypliny 
we flocie bałtyckiej. 

Obecni d-cy floty i marynarze 
sołennie przyrzekli poprawę. 

Rosja Sowiecka? 

R 140 i Kaukazu Północnego 
o 58. 

Głód w r. 1921 spowodował 
zmniejszenie iudności w gub. Sa- 
marskiej o 18 proc, w obwodzie 
Uralskim i Orenburskim o 16 proc., 
w itzeczypospolitej Tatarskiej o 14 
proc., Baszkirskiej 0 12 proc. 

Ogėlna ilošė ludnošci miejskiej 
wynosi 26 miljonów ludzi, przyrost 
roczny stanowi 6 proc. 

Klęski pożarów w Białejrusi sow. 

MIŃSK, 29.VII. (Kor. wł.). W.o- 
statnich czasach nateryt. Białejrusi 
sow. szerzą się w zastraszający Spo- 
sób pożary. 

W większości wypadków pożary 
te wynikają skutkiem -podpalenia. 

sufraganem, ćwierćwiecze swojego 
kapłaństwa. Do tego krakowskiego 
daru przybył przed dwoma laty pa- 
miątkowy dar wilnian—kunsztow- 
ny złoty krzyż pektoralny. Z nie- 
wysłowionym pietyzmem przecho- 
wuje ks. biskup Bandurski owe 
pamiątki. Miłując je, przeznacza 
szacowne przedmioty, dowodzące 
czci i przywiązania ofiarodawców 
do osoby poważanego dostojnika, 
dla miast, w których pamiątki te 

e : 

anowicie, pastorał przej 
ma do skarbca katedry na Wane. 
lu, zaś krzyż do skarbca Bazyliki 
wileńskiej. Przepyszny, zarówno 
w kompozycji jak kunsztowności 
wykonania ów pastorał w stylu 
renesansu jest arcydziełem współ- 
czesnego złotnictwa krakowskiego, 
Dwaj artyści rzeźbiarz i cyzelator 
z dużem poczuciem Smaku i pre- 
cyzji w misternem wykończeniu 
całości zgrupowali dokoła szczytu 
pastorału wyobrażenia świętych 
patronów polskich oraz odpowied- 
nich godeł i emblematów, tudzież 
herbu biskupiego. 

J. E. ks. biskup Wł. Bandurski 
jest postacią, otaczaną w Wilnie 
najgłębszym szacunkiem całego 
wdzięcznego społeczeństwa, które 
nigdy nie zapomni jego apostol- 
skiego posiewu duchowego i przy- 
wiązania jego do szerszych kół 

społeczeństwa naszego, zarówno 
jak odczuwanie i popieranie po- 
trzeb naszych religijnych i narodo- 
wych. Bogatym oczywiście musiał- 
by być wieniec dożynkowy czci 
najgodniejszego Pasterza naszego 
po czterech dziesiątkach lat znoj- 

W ub. tygodniu w kilku wsiach 
spłonęło doszczętnie przeszło 60 
dworów. Władze sow. we wszyst- 

kich wypadkach stwierdzają pod- 
palenie. 

nej pracy żniwnej, gdyby go zao- 
fiarować mogła cała dziś dosyć u- 
boga Polska; wieniec obfity w kło- 
sy złote i kwiecie symboliczne. 
Mroczne cienie, które przesłaniały, 
tak niedawno jeszcze, jasną prze- 
szłość prastarych, a  przeistacza- 
nych nieraz murów pałacu po-Bis- 
kupiego, ustąpiły. „Senne- królew- 

stwo wielkich poczynań” rozwiało 
się, zaś autor tego utopijnego w 
założeniu dzieła, poszedł przed kil- 

koma dniami w grób w niemej 
rozpaczy, że ręka jego, którą przy- 
kładał i tutaj wedle onych „wielkich 
poczynań” obezwładniona została 
przez Opatrzność. Pan generał A. 
Z., który schlebiając władzom car- 
skim w osobie ich przedstawiciela 
wielkorządcy z przed dwudziestu 
kilku laty gen. gub. Trockiego, 
właśnie założył w tych murach Mu- 
zeum murawjewowskie. Tłumaczył 
się on przed społeczeństwem pol- 
skiem obłudnie, że chciał jeno 
zgrupować tu materjał z czasów 
fatalnie pamiętnych lat 1861—1866 

ażeby wyświetlić historycznie tę epo- 
kę i usprawiedliwić rzekomą słusz- 
ność okrutnego znęcania się,, Wiesza- 
tiela„ nad społeczeństwem polskiem. 
Ale nasz gen. Z, uciekł przed 
Niemcami do Rosji i nietylko Mu- 
zeum Murawjewskie, lecz i same 
bogate zbiory jego osobiste roz- 
proszyły się. Zresztą zbiory gen. 
Z. rozprzedane zostały przez pozo- 
stałą rodzinę żydowskim i innym 
handlarzom starożytności. Gen. Z. 
jak wiadomo, był apologetą osła- 
wionego rzecznika idei rusyfikacyj- 
nej w kraju naszym, ks. Senczy- 
kowskiego, któremu poświęcił spo- 
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Z Państw Bałtyckich. 
Nadzwyczajna sesja 

RYGA, 29.VII (Ate). Na wczo- 
rajszem posiedzeniu stronnictw ko- 
alicyjnych omawiano sprawę wy- 
znaczenia sesji nadzwyczajnej sej- 
mu łotewskiego. 

Pierwotny projekt wyznaczenia 
sesji na 1 września został ponie- 
chany. Stronnictwa koalicyjne po- 
stanowiły pozostawić opozycji de- 
cyzję co do terminu. Zwolennikami 

sejmu 16 września. 

sesji nadzwyczajnej są z jednej stro- 
ny socjal-demekraci, a z drugiej 
strony opozycja zuwagi na ustawę 
o obywatelstwie. Ponieważ opozy- 
cja prze do plebiscytu, nie chce 
zwoływać sesji wcześniej, aby ple- 
biscyt nie wypadł na czas —robót 
polnych. 

Ostatecznie sesja nadzwyczajna 
sejmu ma być 16 września. 

Konferencja ochotniczych straży ogniowych krajów bał- 
tyckich. 

KOWNO. 29. VII. (Tel. wł.). 
Dn. 30 i 31 b. m. odbędzie się w 
Tallinie konferencja ochotniczych 
—— ogniowych krajów bałtyc- 
kich. 

Z ramienia Litwy zostaną wy- 
delegowani przewodniczący ochot- 
niczych straży ogniowych w Litwie 
inž. Skardinskas, wiceprezes Pa- 
włowski i sekretarz Małach. 

  

Oświadczenia. 
Wobec ukazania się w Nr. 205 

„Rzeczpospolitej* z dnia 28 b. m. 

wzmianki korespondencyjnej, jako- 

by z powodu zajścia pomiędzy p. 

Wójcickim a p. Wścieklicą, współ- 

pracownicy redakcji „Kur. Wil.", 

oraz Związek Strzelecki i Związek 

Legjonistów mieli się zwrócić do 
mnie, jako prezesa Komitetu Wy« 

dawniczego z żądaniem usunięcia 

p. Wścieklicy ze stanowiska naczel- 
nego redaktora „Kur. Wil.”, niniej- 

szem oświadczam, że ani wymie- 

nione zespoły, ani też jakiekolwiek 

inne organizacje lub osoby poje- 

dyńcze z powodu wymienionego 

zajścia do mnie się nie zwracały i 

żadnego żądania usunięcia p. Wście- 

klicy z jego stanowiska nie zgła- 

szały. 
Witold Abramowicz, 

Prezes Komitetu Wydawniczego 
„Kurjera Wileńskiego". 

Podobne sprostowanie zostało 
wysłane do redakcji „Rzeczpospo- 
litej", celem umieszczenia w naj- 
bliższym numerze. 

* 

W związku z notatką w Nr. 205 
„Rzeczpospolitej* z dn. 27 b. m. p. t. 
„Perypetje p. Wścieklicy", Zarząd Związ- 
ku Legjonistów w Wilnie niniejszym 
oświadcza,iż w sprawie zajścia między 
p. Wścieklicą a p. Wojcickim żadnego 
stanowiska nie zajmował i z żadnemi 
żądaniami do nikogo się nie zwracał. 

Wilno, 29 VII. 27 r. 

Za Zarząd Związku Legjonistów 
w. Wilnie 

J. Batorowicz, 

* 

Wobec ukazania się w Nr. 205 
„Rzeczpospolitej* z dn. 28 lipca rb. 

wzmianki datowanej z Wilna, 

a _  krzywdzącej redaktora na- 

szego pisma p. Bolesława Wściek- 
licę, iny niżej podpisani w imieniu 

zespołu redakcyjnego „Kurjera Wi- 
leńskiego" z oburzeniem piętnuje- 

my wystąpienie „Rzeczpospolitej“ 
i oświadczamy, że: 

1) Nieprawdą jest, iż w spra- 

wie konfliktu między red. Wściek- 

licą a p. Wójcickim zajmowaliśmy 

rą książkę. Niema już dziś przed 
pałacem ohydnego monumentu gen. 
Murawjewa. jeszcze w roku 1898, 
pisałem w czeskim „Przeglądzie 
Słowiańskim*. (Prohledzie), že 
Wilno ma otrzymać na tym oto 
placu zamiast pomnika Mickiewi- 
cza, właśnie monument plugawy— 
Wieszatiela.N. ów pisma prof. Czer- 
ny rozpowszechnił w rosyjskich i 
innych słowiańskich centrach pra- 
sowych. Dziś przed pałącem Repre- 
zentacyjnym, jak pragnęliby zresz- 
ta tego wilnianie, chcielibyśmy uj- 
rzeć pomnik Stefana Batorego, na- 
szego bohaterskiego króla, a przy- 
tem założyciela przesławnej naszej 
wszechnicy, jego imieniem ochrz- 
czonsj podczas wznowienia jej w r. 
1919. Czyżby nie było upragnioną 
ideą ogółu społeczeństwa polskie- 
go na Kresach Wschodnich, zało- 
żenia w tym oto gmachu, będące- 
go pod troskliwą pieczą czcigodnego 
województwa naszego, skromnego 
chociażby, jak na początek, muze- 
um bohaterów narodowych, tych 
ludzi zwłaszcza, którzy  chlubę 
przynieśli tej ziemi, o której wol- 
ność walczyli. Lubimy aureol, 
mówionej i pisanej chwały otaczać 
skronie naszego Kościuszki i ks. 
Józefa, Jakóba Jasińskiego i Szy- 
mona Konarskiego, Zygmunta Sie- 
rakowskiego i tylu innych obroń- 
ców Ojczyzny z dni wczorajszych, 
zapominając jednak często o zasłu- 
gach dawnych hetmanów, jakimi 
byli n. p. Leon Sapieha, Michał 
Pac i in. Dlaczegożby społeczeńst- 
wo wileńskie nie zechciało zdobyć 
się na taką instytucję muzealną ze 
stałą wystawą pamiątek po boha- 

jakiekolwiek stanowisko i w szcze- 

gólności, że stanowisko to przed- 

stawialiśmy prezesowi Komitetu 

Wydawniczego „Kurjera Wil.” p. 

mecenasowi W. Abramowiczowi. 

Natomiast prawdą jest, że mie- 

liśmy głębokie przekonanie, że red. 

Wścieklica sprawę tę w sposób 

właściwy załatwi. 

2) Do prostowania szczegółów, 
względnie oświetlania charakteru 

zajścia nie czujemy się upoważnie- 

ni, ponieważ zgodnie z komunika- 
tem zamieszczonym w „Kurierze 

Wileńskim" z da. 27 b. m. spra- 

wa znajduje się w toku роз!еро- 

wania honorowego. 

3) Udzielenie informacji co do 

autorstwa wzmianki przez redak- 

tora odpowiedzialnego pisma A.Fa- 

ranowskiego nastąpiło z upoważnie- 

nia red. Wścieklicy. 

4) Ukazanie się powyższej 

wzmianki tłumaczyć możemy jedynie 
motywami zemsty osobistej, mają- 

cej swe źródło w fakcie, że przedsta- 

wicielem „Rzeczypospolitej“ w Wil- 

nie jest osobnik karany sądownie 

za przestępstwa kryminalne, jak to 

niejednokrotnie „Kurjer Wileūski“ 

miał możność stwierdzić (Nr. 156 

z r. 1926 i inne). 

J. Batorowicz. A. Faranowski. 
* 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W Nr. 205 „Rzeczypospolitej” z dnia 
28 lipea r. b. ukazała się wzmianka p. t. 
„Perypetje pana Wścieklicy*, podająca 
szereg nieprawdziwych okoliczności, do- 
tyczących sprawy zatargu p. Wścieklicy 

z p. Święcickim. 
Jako jedyny w tej chwili obecny w 

Wilnie zastępca honorowy p. Wścieklicy 
stwierdzam: 

- 1) że sprawa zatargu między p. 

Wścieklicą a p. Święcickim jest w toku 
postępowania honorowego; 

2) że p. Wójcicki nigdy jako zastęp” 
ca p. Święcickiego w jego zatargu z p. 
Wścieklicą nie występował. 

Z poważaniem 
B. Kościałkowski. 

Wilno, Kasztanowa Nr. 4 m. 6. 
Wilno, dn. 29 lipca 1927 r. 

terach miejscowych, gdzieby te? 
skupić się mogli uczeni gwoli ba- 
dania napływających przedmiotów. 
Coprawda w  Wileńskiem T-wie 
Przyj. Nauk jest bardzo skromny 
dział portretowy i zabytkowy w 
ogólności dotyczący niektórych 
jeno z wymienionych bohaterów. 
Lecz w żaden sposób instytucja 
nasza naukowa dla braku miejsca 
i środków materjalnych rozwinąć 
by okazalej tego działu nie potra- 
fiła. Tymczasem, jak to się ciągle 
spostrzega w Wilnie, wielu roda- 
ków z lekkiem sercem pozbywa 
się historycznych pamiątek, sprze- 
dając je w najlepszym razie zbie- 
raczom innych dzielnic Polski. 
Niestety, częstokroć zbywają oni 
drogocenne nieraz pamiątki anty- 
kwarjuszom miejscowym, lub też 
agentom zagranicznym. Władze 
rządowe mogłyby tu, za pomocą 
komitetu obywatelskiego, ad hoc 
zorganizowanego, ratować i tego 
rodzaju resztki dobytku kultural- 
nego kresów; chyba i fundusze na 
to znaleźćby się mogły! Ratując 
te rzeczy drogocenne, pomnijmy 
jednak, że obecne pokolenie dbać 
powinno o nazwiska nie dzisiej- 
szych, może często o nieustalonej 
sławie bohaterów, jak również nie 
gwoli dogadzania próżności ludzi 
obecnego nerwowego wieku, lecz 
tymczasem organizujmy to 
muzeum złożone z takich przed-; 
miotów, które ustalalyby sławę 
zapomnianych lub zapoznanych za- 
sług bohaterów narodowych. 

L. Uziębło, 

+ 
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Žycie gospodarcze. 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

Ceny w Wilnie na przetwory 
drzewne. 

Ostatnio w Wilnie na przetwo- 
ry drzewne notowane były ceny 
następujące: dziegieć w hurcie 40 
gr. za klgr.; smoła sucha 50 gr.za 
kig.; smoła mokra 38 gr. za klgr.; 
terpentyna biała 1,20 gr. za klgr.; 
czerwona 90 gr. za klgr.; smar ko- 
łowy 35 gr. za klgr. (S) 

W obronie wartości ogórków 
trockich. 

Bardzo często zdarza się, że 
ogórki różnego pochodzenia są 
sprzedawane na rynkach pod fir- 
mą znanych ogórków trockich. W 
celu walki z tem nadużyciem, ob- 
niżającem w oczach szerokich ir:a8 
kupujących wartość ogórków troc- 
kich — karaimi, ogrodnicy z Trok, 
z inicjatywy znanego instruktora p. 
Krywki, autora monografji o ogór- 
kach trockich, przygotowują się do 
zorganizowania zbiorowej sprze- 
daży ogórków trockich w jednym 
tylko miejscu specjalnie zarezerwo- 
wanem na rynku. (S) 

Rynek skór surowych. 

Na rynku skór surowych panuje 
w dalszym ciągu tendencja zwyż- 
kowa, co tłumaczy się wzmożonym 
eksportem zagranicę, gdzie skóry 
zdrożały ostatnio znowu o 10—12 
proc. 

Bardzo silnym popytem cenią 
się skóry końskie i cielęce. Gar- 
barskie krajowe zaczęły już zao- 
patrywać się w większą ilość skór, 
co wytwarza w połączeniu z silnym 
wywozem—nastrėj zwyžkowy. 

Ostatnio notowano ceny hurto- 
we skór—Wilno 28-VII. Surowiec 
lekki 36 zł. do 37 zł. za 16 klg. 
surowiec ciężki 43 zł. (tylko za 
gotówkę). Podeszwy lekkie i śred- 
nie 95 centów za 1 klg. krupony 
1 gat. 25 centów za stopę kwa- 
dratową. Bukaty 1 gat. 25 cen. za 
stopę kwad. II gat. 23 centy stop. 

Przemysł cementowy. 

Polska posiada 14 fabryk port- 
land—cementu, a mianowicie ce” 
mentownie:—Bonarka, Firley, Go- 
leszów, Grodziec, Klucze, Łazy, 
Ogrodzieniec, Rudniki, Wysoka. 9 

fabryk znajduje się na terenie by- 
łej Kongresówki, jedna na Kresach 
Wschodnich, 3 w Małopolsce, jedna 
na Śląsku Cieszyńskim. Zdolność 
produkcyjna naszych fabryk jest 
dość poważna, gdyż wyraża się 
sumą około 120.000 wagonów po 
10 ton. W niedługim czasie po 
ukończeniu rozbudowy niektórych 
fabryk, osiągnie około 140.000 — 
wagonów  10-cio tonowych. Za- 
trudnienie cementowni wynosi, je” 
dnak tylko 40 proc. ich zdolności 
produkcyjnej. 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 29-go lipca 1927 r. 

  

W hurcie. 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 53—55 
Owies 46—49 
Jęczmień browarowy 50—53 

na kaszę 45—48 
Pszenica 59—63 

Oleje: 
Iniany 2.20—2.40 
pokost 2.50 —2.80 
makuchy 45—50 

W detalu. 

Mąka amer. za 1 kg. 100—110 
B żytnia 50 proc 70—75 

»„ гахома 50—70 
% kartoflana 80—95 

ana 60—75 
»„ jęczmienna 60—65 

chleb pyilowy 50 proc. 0.70—0.75 
» razowy 0.52—0.57 

Mięso 
wołowe za 1 kg, 2.40—2.50 
cielęcina 2.00—2.20 
baranina 2.40—2.50 
wieprzowina 3.20--3,50 
D rób: ч 
kury za 1 sztukę 3.00- 6. 
KR ” 1.00—1.50 
kacki żywe ‚ 5.00—8.00 
kaczki bite „. 4.00—6.00 
gęsi żywe | 12.00 —15.00 
gęsi bite 10—12 
indyki żywa 20—23 
indyki bite 15—18 
Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.20—4.50 

„ kraj. 2 gat. 3.70 -4.00 
smalec wieprzowy 4.80—5.00 
Ryby 2 
liny żywe za I kig. 3.80—4. 

tiny snięte ® 2.50—2.80 
karasie żywe | 2.00—2.20 
karasie snięte ‚ 1.50—1.70 
szczupaki żywe „ 3.00—3.80 
szczupaki snięte 2.00—2.20 
okonie żywe , 3.50—3.80 

    

- Giełda Wileńska w dniu 

+ 
29, VII. r. b. 

| płac. tran, 
Dolarówka za 5 dol. — — 5480 
Listy zastaw. Wil. B. 

Ziemsk. zi. 100 — - 49,00 

Giełda Warszawska w dnin 
29-VII. b. r. 

1. Waluty 

aprzadat kupno 
Holandja 358,50 ы 

! olary 8,93 897 
Belgja — — 
Lonayn 43.44 43,33 
Paryż 35,00 34,91 
Praga | 26,51 26,45 
Szwajcarja 172,25 171,82 
Włochy 48,71 48,89 
Wiedeń 125,90 125,59 
Kopenhaga 239,30 238,70 

Papiery procentowe: 
Dolarówka 54.25 
Požyczka dolarowa nie not. 

z kolejowa - 102,50 
< 50/0 konwersyjna kol. 61,00 

8% listy zastawne Banku 
Gosp. Krajowego 92,00 

Banku Rolnego 92,00 
komunalne Banku Roln. nie not, 
4,5%/0 ziemskie 56,75 
40/o ziemskie nie not. 
4,50/0 warszawskie 34,25 
5/0 warszawskie nie not. 
8% warszawsk'e 14,50 

AKCIE 

Bank Dyskontowy 130.00 
Bank Handlowy = 
Bank Polski 139,00 
Bank Spółek Zarcbk. 19,00—80,00 
Nobeł 48,00 
Lilpop 28,00 
Modrzejów 9,00 
Rudzki 2.25—2,30 
tarachowice 56,25 
yrardów 16,75 

  

SPORT. 
1 p. p. Leg. zdobył misteżostwo 

Q. K. Ill w piłce nożnej. 

W dniu 28.VII b. r. odbył się 
finał zawodów piłki nożnej pomię- 
dzy drużyną 1 p. p. Leg. (mistrz. 
1 D. P. Leg.), a družyną 76 p. p. 
(mistrz. 29 d. p.). 

Zwyciężył 1 p. p. Leg. w sto- 
sunku 2:0 (2:0) zdobywając tem 
samem tytuł mistrza O. K. III na 
rok 1927/28. 

Zawody były mało ciskswe z 
powodu słabej formy obu drużyn. 
1 p. p. Leg. miał znaczną przewa- 
gę, lecz nie zdołał jej zaznaczyć 
cyfrowo. Sędziował por. Herhold. 

Reprezentacja Grodna w Wilnie. 

Piłkarska reprezentacja Grodna 
zjeżdża na sobotę i niedzielę do 
Wilna na 2 mecze. Pierwszego 
dnia odbędzie się mecz Reprezen- 
tacja Grodna — Pogoń, drugiego— 
Repr. Grodna — Makabi. 

Skład reprezentacji Grodna jest 
następujący.  Ahum _ (Makab:); 
Kaszpar (Cresovia); Frejdin (Ma- 
kabi); Strzelec (41); Walkowiak 
(Cresovia); Pawlak — (Сгезсу!а); 
Frejdin (Maksbi); Rudnicki (Cze- 
scvia); Binkowicz (41). 

W przededniu „Marszu Szlakiem 
Kadrówki*. 

Społeczeństwo, siery wojskowe 
i rządowe wzajemnie prześcigają 
się w ofiarowywaniu nagród na 
tegoroczny „Marsz Szlakiem Ka- 
drówki*. Każdy pragnie w jakiś 
sposób zadokumentować zrozumie- 
nie dla powagi tych zawodów i u- 
świetnić je. 

Doroczna rewja sił strzeleckich, 
największy sprawdzian przysposo- 
bienia młodzieży do obrony krajū 
obfitować będzie w tym roku w 
całą powódź nagród. Zespoły i za- 
wodnicy, którzy w dniach 6—8 
sierpnia maszerować będą z Kra- 
kowa do Kielc szlakiem I Kadro- 
wej Kompanji Legjonów spodzie- 
wać sę mogą ra mecie nietylko 
cennych, ale przedewszystkiem zz- 
szczytnych nagród. 

Prócz szeregu drobnych nagród 
wędrownych, prócz ostatnio ofia- 
rowanej pięknej nagrody Marszał- 
ka Piłsudskiego i wielu innych, o- 
statnio biskup polowy wojsk pol- 
skich ks. Gall ofiarował obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej ja- 
ko nagrodę dla zwycięskiego ze- 
społu. Jest to pierwszy krok w tej 
dziedzinie ze strony duchowień- 
stwa. Należy powitać go z głęboką 
radością. Tego rodzaju nagroda 
może tylko przyczynić się do po- 
głębienia uczuć patrjotycznych i 

* religijnych przyszłych obrońców 
kraju. 

Pozatem ofiarowali nagrody: 
I wice-minister Spr. Wojskowych 
gen. Konarzewski — sztucer mało- 
kalibrowy, sżef Sztabu Generalne- 
go gen. Piskor — srebrny zegarek, 
komendant Głównej Policji Pań- 
stwowej płk. Jagrym Maliszewski— 
karabinek precyzyjny Mauzera i t.d. 

Porażka Cracovii w Sofji. 

Drużyna Cracovii, bawiąca o- 
becnie na tournee po Bułgarji i 
Rumunji, skorzystała z jednoczes- 
nego pobytu w  Sofji doskonałej 
wiedeńskiej drużyny Brigittenauer 
AC., ażeby rozegrać z wiedeńczy- 
kami mecz towarzyski. Mecz po 
grze ładnej i interesującej zakoń- 
czył się porażką Cracovii w sto- 
sunku 2:5. 

KURIE R 

Podkop pod P. 

WILEN SKI 

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

Oblężenie przestępców. Aresztowanie „króla kasiarzy*, 

Wczoraj O godz. 8 w., po 10-dniowej obserwacji, policja zlikwido- 
wała szajkę międzynarodowych kasiarzy, którzy od dłuższego czasu bu- 
dowali podkop pod 
Jerozolimskich Nr. 87, 

„Państwowemi Zakładami Graficznemi* przy Al. 

Podkop prowadził od sąsiedniej posesji, w głębokości 4 metrów 
pod ziemią, sięgał już długości 25 metrów. Kasiarze byli tylko 2 met- 
ry od celu, którym był skarbiec IV drukarni Zakładów Graficznych, 
mieszczący świeżo wydrukowane banknoty nowych emisyj, wartości 
kilku miljonów zł. oraz ich klisze. 

Ponieważ kasiarze zabarykadowali się w szopie, w posesji Nr. 85, 
skąd podkop prowadził, policja zmuszona była kilkuminutowem ostrze- 
liwaniem zmusić kasiarzy do poddania się. Aresztowano Stanisława Ci- 
chockiego, zw. „królem włamywaczy”, Ryszarda Wojciechowskiego, Lej- 
bę Moszka Wolfryda, Zwolińskiego, jJuszkiewicza i Kapałę. Kapało w 
chwili aresztowania dobył rewolweru i począł ostrzeliwać policję. W wy- 
niku wymiany strzałów, Kapało został Śmiertelnie ranny i przewieziony 
do szpitala Dzieciątka Jezus, 

Kasiarze pracowali według „najnowszych zasad techniki*. Podkop 
był stemplowany deskami i wykładany niemi, w podkopie znaleziono 
balon z tlenem i pompę powietrzną. Kasiarze pracowali w maskach ga- 
zowych. 
obławie brało udział około 

W podkopie była przeprowadzona instalacja elektryczna. V 
100 policjantów i wywiadowców. Akcję 

w 

prowadzili p. nacz. Suchenek i Siedlecki. 
Dzisiaj policja dokonała dalszych aresztowań m. in. zatrzymano 

dozorcę sąsiadującej z Drukarnią Państwową posesji Jana Sikorskiego, 
jego żonę i syna. 

zatwierdzenie wyborów prezydenta, ieg-prezy- 
denfa | launików przez p. Wojewodę, 

P. wojewoda wileński pismem 
z dnia 29 lipca b. r. zatwierdził 
ostatecznie protokóły posiedzenia, 
dotyczące wyboru prezydenta i 
viceprezydenta m. Wilna. Część 
zaś wyborów dotyczącą wyborów 
ławników p. wojewoda przyjął do 
wiadomości. 

W związku z tem od ponie- 
działku prezydent m. Wilna p. 
mec. Józef Folejewski, vice-prezy- 
dent m. Wilna p. inż. Witold Czyż, 
oraz ławnicy dr. Maleszewski, 
Żejmo, Łokucjewski i Abramowicz 
obejmują urzędowanie. 

Przysięga prezydenta i wice-prezyden- 
ta m. Wilna przed p. wojewodą. 

Pan wojewoda wileński wezwał 
w dniu wczorajszym na poniedzia- 
łek godzinę 11-tą rano nowoobra- 
nego prezydenta m. Wilna, dotych- 
czasowego komisarza rządu na m. 
Wilno p. mec. Józefa Folejewskie- 
£0 i wice-prezydenta p. inż. Witol- 

da Czyża dla złożenia przysięgi 
służbowej. 

Poczynając więc od poniedział- 
ku władza miejska przechodzi o- 
statecznie w ręce nowo - obranych 
władz komunalnych. 

Zwolnienie mec. Folejewskiego ze 
stanowiska komisarza rządu. 

Ministerstwo Spraw  Wewnę- 
trznych, opierając się na podaniu 
złożonem przez komisarza rządu na 
m. Wilno p. męc Józefa Folejew- 
skiego, odpowiednio zaopinjowa- 
nem przez p. wojewodę wileńskie- 
go, z dniem wczorajszym zwolnił 

go z dotychczas zajmowanego 
stanowiska. 

Zwolnienie to pozostaje w 
związku z wybraniem p. mec Jó- 
zefa Folejewskiego przez ostatnie 
posiedzenie nowej Rady Miejskie 
na prezydenta m. Wilna. 

Wieści i obrazki z kraju 
Wybory do Rad Miejskich w Głębo- 

kiem, Dokszycach i Dziśnie. 
, Wojewoda wileński wydał w dniu wczorajszym zarządzenie o przy- stąpieniu do wyborów Rad Miejskich w Głębokiem pow. dziśnieńskiego, Dokszycach pow. postawskiego i Dziśnie. 
Przewodniczącymi komitetów 

Głębokiem sędzia Sądu Pokoju Jacyna, 
wyborczych zostali mianowani: w 

w Dokszycach sędzia Sądu Po- 
koju Zalewski i w Dziśnie miejscowy ksiądz proboszcz Bałaban. 

BRASŁAW. 

Pożary. 

W ostatnich dniach powiat nasz 
nawiedził szereg pożarów, które 
w większości wypadków wynikły 
wskutek lekkomyślności lub włas- 
nej nieostrożności. ; 

Poniżej podajemy cztery cha 
rakterystyczne wypadki pożarowe, 
które zdarzyły się w ciągu trzech 
dni i jedynie dzięki szybkiej akcji 
ratunkowej nie pociągnęły za so» 
bą większych strat. 

„ W zaśc. Czarny, na szkodę Mi- 
chała Obolewicza, z powodu nie- 
ostrożnego obchodzenia się z og- 
niem przez małoletnie dzieci, wy- 
buchł pożar, który zniszczył zabu- 
dowania gospodarcze. Straty 3.000 
złotych. 

We wsi Dziechciary, w czasie 
burzy od uderzenia piorunu spali- 
ły się dwie stodoły na szkodę bra- 
ci Wincentego i Justyna Bilewi- 
czów. 

W lesie własn. Mikulicz-Ra- 
deckiej między wsią Milaszki a 

folw. Bohdanowo wybuchł pożar, 
który zniszczył 1 ha lasu. Pożar 
powstał od_ nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem przechodniów 
Jub rzuconego niedopalka papie- 
rosa. 

Z tego samego również powo- 
du między wsią Zabłociszki, a folw. 
Albinowo w lesie własn. Mikulicz 
Radeckiej wybuchł pożar, który 
zniszczył 3 ha lasu. 

Pamiętajcie więc: ostrożnie z 
ogniem! 

SOLECZNIKI. 

Pobicie. 

Dnia 25 bm. we wsi Chalina, 
gm. solecznickiej Stefan Papszo, 
lat 28 podczas sprzeczki z bratem 
rodzonym Papszą Wincentym, głu- 
choniemym, lat 33, zadał mu bar- 
dzo ciężkie uszkodzenia ciała. Po- 
szkodowanego przewieziono do 
Szpitala Św. Jakóba w _ Wilnie. 
Sprawcę aresztowano i wraz z do- 
chodzeniem przekazano sędziemu 
śledczemu II okręgu. 

  

Z całej Polski. 
Złodzieje w Sądzie. 

LWÓW, 29 VII. (Pat). Dzisiej- 
sza Gazeta Poranna donosi w ko- 
respondencji z Kołomyji, że nie- 
znani sprawcy dokonali włamania 
do magazynu z depozytami sądo- 
wymi tamtejszego sądu i doszczę- 
tnie go ograbili. Depozyty te sta- 
nowiły przeważnie różnego rodza- 
ju corpora delicti. Między innemi 
znajdowały się tam także srebra. 
Szkody wynoszą około 20.000 zł. 

RUCH STRZELECKI. 

Komenda Obozu Związku Strze- 
leckiego w Wilnie wzywa wszyst- 
kich członków do zarejestrowania 
się w komendzie przy ul. Domi- 
nikańskiej 13. 

Czynni członkowie zgłoszą się 
osobiście, wspierający mogą  reje- 
strować się listownie podając: na- 
zwisko i imię, zawód, miejsce za- 
mieszkania, stosunek do wojsko- 
wości, stopień _ przysposobienia 
wojskowego. 

Kancelarja czynna codziennie 
prócz świąt od godz. 17-tej do 
19-tej. 

s 

3 

Sensacje nepolityczne. 
Jak poznać charakter człowieka z 

pisma? 
Co mówi współczesna grafologja? 

Grafologja, czyli nauka Odgady- 
wania charakteru z pisma człowie- 
ka, interesuje wszystkich ogromnie. 
Jest ona dla wielu otoczona uro- 
kiem tajemniczości, i stoi w jed- 
nym rzędzie z wróżeniem z kart, 
badaniem losu z gwiazd, czy nawet 
słuchaniem, co powie wirujący sto- 
lik. Tymczasem jest to sztuka ła- 
twa i dostępna dla każdego, kto 
zechce się do niej trochę poważ- 
niej zabrać. 

Nie ulega przecież wątpliwości, 
że charakter pisma jest w ścisłym 
związku z charakterem człowieka i 
że pewne, powtarzające się stale ce- 
chy pisma, są odźwierciadleniem о- 
kreślonych cech charakteru. 

Wyliczymy tu ważniejsze cechy 
pisma charakterystyczne dla pew- 
nych cech usposobienia. 

Siła woli 
wyraża się w równomiernem przy- 
ciskaniu pióra, wskutek czego gru- 
bość poszczególnych liter jest za- 
wsze jednakowa. Dla ludności ob- 
darzonych silną wolą charaktery- 
styczne są równe spiczaste litery. 

Wytrwałość 
odźwierciadla się w starannie za- 
aż węzełkach przy literach: 
zb : 

Pogoda 
w literach o kształtach zaokrąglo- 
nych dość dużych rozmiarów. 

Oszczędność 
poznać możemy po drobnych, cia- 
sno skupionych literkach zazwyczaj 
ostro zakoficzonych. 

Skromność. 
Dla tej cechy charakterystyczne jest 
pismo o niskich, bardzo pochyłych 
literkach. 

Próżność 
wyraża się w ozdobnych opatrzo- 
nych zakrętasami literach; pismo 
zwykle prostopadłe. 

Szczerość 
Ludzie szczerzy mają wyraźne, czy- 
telne pismo; „o” i „a* zwykle u 
góry otwarte. 

Łatwowierność | 
charakteryzują litery coraz większe 
w miarę zbliżania się ku końcowi 
wiersza. Cechę tę spotykamy czę: 
sto u dzieci. 

Ponury epilog zbrodniarza. 
Londyński sąd przysięgłych wy- 

dał dnia 14-go b. m. wyrok śmier- 
ci na John Robinsona, który urzę- 

dniczkę jednego z banków, Alice 
Bonati, udusił, a zwłoki jej po- 
ćwiartował. 

W składzie pakunków na stacji 
Charing-Cross w Londynie, jakiś 
przejezdny oddał był na przecho- 
wanie ciężki kufer i przez kilka 
dni zrzędu nie zgłaszał się po 
jego odbiór. Wyrobnik, trudniący 
się czyszczeniem butów w pobliżu 
dworca, znalazł tegoż dnia, gdy 
złożono ten kufer na przechowa- 
nie, kwit nadawczy. Kwit ten od- 
dał w magazynie, oświadczając, że 
jakiś pan, jadący samochodem, 
lakierowanym na kolor czerwony, 
wyrzucił ten kwit na ulicę. W kilka 
dni potem poczuto w składzie 
przerażającą woń. Poczęto docho- 
dzić skąd się ta woń wydobywa, 
otworzono kufer i znaleziono w 
nim poćwiartowane „zwłoki kobiety, 
Po długich poszukiwaniach policja 

* przypadkiem wpadła na trop mor- 
dercy, którym był John Robinson. 
Śledztwo było bardzo uciążliwe. 
Dokonano 80 aresztowań, lecz 
wszystkie osoby przytrzymywane 
musiano dla braku dowodów wy- 
puścić na wolność. Zdawało się, 
że trzeba będzie zaniechać dal- 
szego śledztwa, gdyż nie natrafiono 
na żaden ślad mordercy. Zwłoki 
w kufrze, owinięte jednak były w 
obrus. I oto jeden z początkują- 
cych detektywów dopatrzył się pod 
szkłem powiększającem monogramu 
na tym podartym obrusie. Odkry- 
cie to było bardzo ważne, gdyż 
pokazało się, że obrus pochodził 
z baru, w którym służyła druga 
żona Robinsona. Zdwojono wysiłki 
i odszukano mordercę. 

Rozprawa sądowa, która roze- 
grała się przed ławą przysięgłych, 
rozświetliła ponury obraz życia 
awanturnika, Johna Robinsona, 
który z największym spokojem wy- 
słuchał wyroku śmierci. John Ro- 
binson należy do osobników bez” 
sprzecznie będących poniekąd za- 
gadką psychologiczną. Robinson 
poślubił był w roku 1914 niejaką 
Marję Vicher, rodem z Londynu. 
Wówczas Robinson służył w woj- 
sku w randze porucznika i wyru- 
szył zrazu na front francuski, po- 
tem do Egiptu. Od tego czasu 
znikł z oczu żony, która była prze- 

Nerwowość 
Nerwowi lub zdenerwowani mają 
litery nierównej wielkości, nieczy- 
telne. 

Despotyzm 
wyraża się w długich ogonkach 
Przy „Y“, „£* i „j* oraz w tenden- 
cji do podkreślania ważniejszych | 
wyrazów. 

Rozrzutność 
oznacza szerokie, luźne pismo, 6 : 
liter człowieka rozrzutnego zajmuje | 
tyle miejsca, co 16 skąpego. 

Duma 
wyraża się w wysokich, pewnych 
literach o zaokrąglonych kształtach. > 

Skrytość 
litery wyciągają się jednym sznurecz- 
kiem wzdłuż linji. Pismo wyjątko- 
wo nieczytelne. 

Przekora 
przekorny człowiek pisze albo po- | 

poniżej linji właściwej; nad, albo 
litery kapryśne, nierówne. 

Poziom umysłu człowięka i je- go życie psychiczne również wyra- 
żają się w charakterze pisma. 

Jasny umysł 
charakteryzuje duży 
poszczególnemi 
wyraźnie odbijające od papieru. | 

uk 

odstęp między | 
wyrazami; pismo 

  

д “ Wražliwa natura = wyraża się w bardzo pochyłem pi- | śmie. Świadczy ono o wielkim u- | dziale serca w życiu wewnętrznem | 
danego osobnika. 

Przewaga rozumu nad sercem. 
zachodzi u osób mających prosto- 
padłe, równe, dość wysokie litery. 

Prócz tego, 
charakterystyczny. 

Naprzykład sposób stawiania | 
Kropka z prawej | kropki nad i. 

strony litery ©znacza szybkie my- ślenie. = 
Kropka z lewej strony — po- | 

125 wolne myślenie. Kropka wysoko | 
nad literą — naturę idealistyczną. | 

Kropka nisko 

  

jalistę. 
Kropka w formie przecinka — 

żywość. (258 ы 3 
* * 

Oto garść uwag z dziedziny 
grafologji, uwag bardzo pobieżnych, 
które w nauce znajdują swe powa- 
żne uzasadnienie. ; 

konana, że mąż jej zginął ni 
wojnie. W rzeczywistości Robinson 
powrócił po wojnie do Anglji, lecz | 
nie dawał o sobie znaku życia. 
Widocznie żywił jakieś plany. W 
Dublinie poznał się z Anną Max- 
well, rodem z Australji, która była 
dyrektorką baru. Anna Maxwell 

każdy drobiazg jest | 

nad i — mater- 

    

    

     

    

   

    

  

  

  

uchodziła za osobę bardzo zamo- 
żną. Robinson poślubił ją oczywi- 3 
ście na podstawie sfałszowanych 
dokumentów. Młoda para przenio- 
sła się z Dublina do Crafford, 
gdzie Robinson założył sklep. Lecz 
nie poszczęściło się mu. 

z jednego zawodu do drugiego. Z 

  

Zagrze- | 
bawszy gotówkę, Robinson zaczyna | 
życie awanturnicze, przerzuca się 

bokmachera przedzierzgnął się w 
elektromechanika, z 
cyrku w handlarza kosztowności, 
ani. Oczywiście pokazało się, że ko- 
sztowności któremi handlował, wyłu-= 
dził od kobiety, którą także w oszu- 
kańczy sposób poślubił. Wogóle żył 

sekretarza | 

z pieniędzy,które wyłudzał odłatwo- | 
wiernych kobiet. Zkolei. nawinęła 
mu się pod rękę nieszczęśliwą 
Alice Bonati, o której zamordowa: 
niu Robinson nie podał żadnych 
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szczegółów. Stwierdzono jedynie, | 
że udusił ją poduszką, lecz nie 
wyjaśniono powodu morderstwa. 

Ten były oficer armji angiel- 
skiej, człowiek rosły i surowej 
twarzy, wysłuchał wyroku śmierci 
z całym spokojem. Patrzał wprost 
w oczy sędziów 
wany jak na mustrze. Na pytanie 
przewodniczącego, czy ma jeszcze 
co do powiedzenia, Robinson, nie | 
mrugnąwszy nawet okiem, odpo- 
wiedział pewnym głosem: nie, my- 

* 

i stał wyprosto- | 

lordzie. Potem zawrócił na pięcie, М 
jak żołnierz w ordynku i wyszedł 
z sali pod eskortą dwóch żandar- 
mów. Gdy przewodniczący odczy- 
tał wyrok, jakaś kobieta, znajdują- 
ca się na sali, zemdlała. 
druga zrzędu żona Robinsona, 

* 

Byla to | 

która dopiero na rozprawie dowie- | 
działa się, že nie jest prawowitą 
żoną Robinsona, gdyż jego ślubna 
małżonka mieszkała wraz z dzieć- 
mi w Lancashire. Druga ta nie- 
prawna żona prosiła dyrektora 
więzienia, by jej pozwolono od- 
wiedzać człowieka, który ją oszu- 
kał i posyłać mu żywność aż do 
dnia, w którym wyrok będzie wy- 
konany. ; 

 



KRONIKA. 
  

      

Dziś: Donatyli M. 
Sobota | Jutro: Ignacego Lojoli W. 

30 Wschód słońca—g. 3 m. 50 
lipca | Zachód |  g.19 m.36 

MIEJSKA, 

— Polacy z Ameryki ujrzą 
Wilno na ekranie. Dowiadujemy 
się, iż poczynione zostały starania 
celem sprowadzenia do Wilna na 
dzień 31 lipca filmu z artystyczne- 
mi zdjęciami Wilna, dokonanemi 
przez p. Wisłockiego i Kawalca. 
Film ten byłby wyświetlany w sali 
Miejskiej pomiędzy godziną 1-szą 
a 2-gą w ciągu jednego tylko dnia 
i to wyłącznie dla uczestników а- 
merykańskiej wycieczki _wetera- 

"nów. (s) 
|, — Zwiedzanie Wilna przez u- 
czestników wycieczki weteranów 
z Ameryki. Członkowie wyciecz- 
ki weteranów z Ameryki będą 
oprowadzani po Wilnie przez stu- 
dentów Uniwersytetu S. B., którzy 
już mają pewną praktykę. W celu 
zaś pogłębienia swoich wiadomości 
odbędą przyszli przewodnicy ze zna- 
"nym znawcą starego Wilna p. Giz- 
bert-Studnickim kilka konierencyj. 

SAMORZĄDOWA. 

— Kiedy odbędą się wybory 
do sejmiku wileńsko-trockiego. 
Dowiadujemy się, iż starosta na po- 
wiat wileńsko-trocki p. Witkowski 
wydał zarządzenie poszczególnym 
gminom, aby wybory do sejmiku 
wileńsko-trockiego przeprowadzone 
były najpóźniej w terminie do dnia 
7 sierpnia r. b. (s) 

— Wybory władz miejskich 
w Trokach. Na dzień 2 sierpnia 
wyznaczone zostało w Trokach or- 
ganizacyjne posiedzenie nowoobra- 
nej Rady Miejskiej w celu dokona- 
nia wyboru burmistrza, zastępcy 
jego i jednego ławnika. Na posie- 

_ dzenie to wyjeżdża z Wilna staro- 
sta na powiat wileńsko-trocki p. 
Witkowski. (S) 

WOJSKOWA 

— W sprawie urlopów leka- 
rzy wojskowych. Wobec braku le- 

 karzy w formacjach wojskowych, 
co utrudnia normalny bieg służby 
zdrowia—D. O. K. III wydało za- 
rządzenie, że urlop lekarzowi woj- 
skowemu może być udzielony tyl- 
ko po uzyskaniu zgody Ill okręgo- 
wego szefostwa sanitarnego z jed- 
noczesnem wskazaniem zastępcy. 
Urlop ten nie może trwać dłużej 
ponad 4 tygodni. (s) 

— Zmiany personalne w woj- 
sku. Dowiadujemy się, że dowódcą 
6 p. p. leg. mianowany został podp. 

' Biestka dotychczasowy dowódca 80 
p. piechoty. 

Dowódcą 80 p. p. został mia- 
nowany podp. Kohutnicki z | Dy- 
wizji Legjonów. (s) 

— Podchorążówka w Łobzo- 
wie. Dotychczasowy baon szkolny 
piechoty O. K. V został przemia- 
nowany na szkołę podchorążych 
rezerwy piechoty Nr. 5 z siedzibą 
w koszarach dawnego korpusu Nr. 
1 w Łobzowie. Komendantem szko- 
ły z dniem 1 sierpnia r. b. będzie 
major Mazyka Władysław, długo- 
letni oficer 5 pp. Legjonów w Wil- 
nie, a ostatnio dowódca 3 baonu 
3-go pułku strzelców podhalaf- 
skich. 

— Wyjaśnienie w sprawie do- 
datkowych komisyj poborowych. 
Wobec nieścisłych informacyj po- 
dawanych przez niektóre pisma 
wileńskie w sprawie dodatkowych 
komisyj poborowych, urzędujących 
w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej Nr. 
2 wyjaśniamy: 

1) dodatkowa komisja poboro- 
wa dla mieszkańców pow. wileńi- 
sko - trockiego i oszmiańskiego u- - 
rzędować będzie począwszy od 
2.VII co dwa tygodnie, a więc 2-go,. 
16, 30 i t. d., 

2) dodatkowa komisja poboro- 
wa dla mieszkańców m. Wilna po- 
cząwszy od dn. 9-ego urzędować 
będzie! również co dwa tygodnie, 
a więc 9, 23 b. m. 6.VII i t. d. aż 
do odwołania. 

Zaznaczamy przytem, że kary 
administracyjne nakładane na po- 
borowych za niedopełnianie obo- 
wiązków służby wojskowej (reje- 
stracja, meldowanie się i t. p.) 
wpływają na bieg służby wojsko- 
wej poborowego, t. zn. traci on 
pewne przywileje jak naprzykład: 
poborowi z cenzusem prawo pół- 
torarocznej służby (awans oficer- 
ski), inne różne ulgi, urlopy, Od- 
roczenia i t. p. 

— Zakup koni wierzchowych 
i artyleryjskich dla wojskowości 
z terenów Wileńszczyzny został wy- 
znaczony na dzień 28.X w Lu- 
blinie. 

ARTYSTYCZNA. 

— „Scena Robotnicza”. Dnia 
31.VII b. r. o g. 9-ej wieczorem w 
sali Krengla przy ul. Ludwisarskiej 
4, odbędzie się przedstawienie; w 
programie: „Gra o Herodzie* Wi- 
tolda Wandurskiego „Człowiek jest 
dobry“ Leonarda Franka „Róża" 
Broniewskiego i t. d. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Poparcie akcji sadzenia 
drzewek. Wprowadzona przed kil- 
ku laty w szkołach uroczystość, 
znana pod nazwą Święta sadzenia 
drzewek — wydaje zwłaszcza na te- 
renach wschodnich państwa, — wy- 
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niki wcale dodatnie. Hamująco na 
rozwój akcji w tym kierunku wpły- 
wa brak w wielu gminach odpo- 
wiednich sadzonek, a głównie zaś 
to, że zasadzone przez młodzież 
szkolną drzewka ulegają w wielu 
wypadkach całkowitemu nieraz zni- 
szczeniu przez ludność okoliczną, 
lub przez przepędzane bydło 

Wobec powyższego Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wydało za- 
rządzenie, aby władze administra- 
cyjne szły o ile możności w akcji 
tej na rękę inspektorom szkolnym. 
W szczególności zaś, by 'na pod- 
stawie odnośnych przepisów praw- 
nych, stosując odpowiednie rygory, 
przeciwdziałały niszczeniu dobra 
publicznego. (5) 

SPRAW: ROBOTNICZE. 
— Likwidacja zatargu między 

Przedsiębiorstwem Ochotników W. 
P. a czyścicielami wagonów. Za- 
wdzięczając energicznemu postępo- 
waniu insp. pracy inż. Wrześniow- 
skiego zatarg pomiędzy Przedsię- 
biorstwem b. Ochotników W. P. a 
robotnikami czyszczącymi wagony 
ma się ku końcowi. 

W dniu 28 lipca r. b. odbyła 
się konferencja w sprawie wspom- 
nianego zatargu inspektora pracy z 
p. wice-prezesem Dyr. P. K. P. w 
Wilnie inż. Cywińskim, który о- 
biecał sprawę zbadać i ułatwić 
prędsze zlikwidowanie zatargu. 

Jak nas informują, przedsię- 
biorstwo zgodziło się na zwyżkę 
płac dla strajkujących robotników, 
a mianowicie: kobiety mają otrzy- 
mywać za 8-godz. dzień pracy 2 
zł, męszczyźni zaś po 3 zł., oraz 
zobowiązano się udzielić wszyst- 
kim robotnikom urlopów płatnych. 

Inspektor pracy zastrzegł sobie 
prawo dopilnowania wyżej wspom” 
nianych zobowiązań Przedsiębior- 
stwa b. Ochotn. W. P. p. inspek- 
tor Wrześniowskizaś poruszyłsprawę 
zwolnienia z pracy inicjatorów 
strajku, których prezes Orło zo- 
bowiązał się niezwalniać. (S ki) 

— Ze Związku Zawod. Robo- 
tników Tracsportowych. W dniu 
29 lipca r. b. Zarząd Związku Za- 
wodowego Robotników Transpor- 
towych zwrócił się do Zw. Kupców 
Wileńskich z propozycją zawarcia 
umowy między Zw. Kupców a Zw. 
Zaw. Robot. Transport. na naładu- 
nek i wyładunek towarów przycho- 
dzących do Wilna, biorąc na sie- 
bie odpowiedzialność za sumienne 
wykonywanie pracy. 

Wobec małych zarobków robo- 
tników transportowych inicjatywę 
Zarządu Związku Zawod. Robotni- 
ków Transportowych należy przy- 
jąć z całym uznaniem. S-ki. 

— Zatarg robotników drzew- 
nych. Dnia 28 lipca był rozpatry- 
wany zatarg w Inspekcji Pracy 63 
obw. robotników drzewnych t. zw. 
warzowników i więcierzy, pracują- 
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cych przy wydostawaniu drzewa 
z Wilji. 

Zatarg został zlikwidowany w 
drodze polubownej pomiędzy robo- 
tnikami obydwu gałęzi pracy. 

— Konferencja Związków Za- 
wodowych. Dn. 2 sierpnia odbę- 
dzie się konferencja Zw. Zawodow. 
zgrupowanych przy domu robotni- 
czym na ul. Wielkiej 34, w sprawie 
Komitetu Kulturalno - Oświatowego 
Związków Zawodow. z porządkiem 
dziennym: 1) sprawozdanie kasowe 
Polskiej Sekcji Kuliuralno- Oświato- 
wej, 2) sprawozdanie ogólne i fi- 
nansowe Domu Robotniczego, 3) 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
4) wybory Rady Nadzorczej Polsk. 
Sekcji Ku!turalno-Oświatowej. S-ki. 

ZE ZWIĄŁ. i STOWARZ. 

  

— Posiedzenie Zarządu Zw. 
Zawed. Dozorców Domów i Służ- 
by Domów R. P. oddz. w Wilnie. 
Wczoraj odbyło się posiedzenie 
Zarządu Związku Zaw. Dozorców 
Domowych i Służby Domowej R. 
P. oddz. w Wilnie z porządkiem 
dziennym: 1) sprawy organizacyj- 
ne, 2) wybór delegata na ogólno- 
krajowy zjazd dozorców domowych, 
3) wolne wnioski. 

Po krótkiej dyskusji uchwalono 
zwołać walne zgromadzenie człon 
ków Związku na dzień 7 sierpnia 
r, b. na którem mają być omawia- 
ne sprawy Organizacyjne i wygło- 
szono referat na temat społeczno- 
polityczny. 

Na wniosek p. Kosacza uchwa- 
lono dopełnić zarząd przez wybór 
nowych członków na walnem zgro- 
madzeniu. 

— Posiedzenie Zarządu Zw. 
Zawod. Metalowców. W dniu 29 
lipca odbyło się posiedzenie Za- 
rządu Zw. Zawod. Metalowców z 
porządkiem dziennym: 1) sprawy 
organizacyjne, 2) wolne wnioski. 

W sprawach organizacyjnych za- 
bierał głos p. St. Gryte omawiając 
wpłacanie składek, werbunek człon- 
ków, następnie uchwalono zwołać 
walne zgromadzenie na dzień 9 
sierpnia r. b. (wtorek) godz. 6 w. 
Na powyższem posiedzenie zakoń- 
схопо. S-ki. 

— Z walnego zebrania czlon- 
ków Związku Pracowników Poczt 
i Telegrafów Wilno Il W dniu 28 
lipca r. b. odbyło się walne ze- 
branie członków Zw. Pracowników 
Poczt i Telegrafów Wilno Il z po- 
rządkiem dziennym: 1) Sprawo- 
zdanie organizac. Zarządu Zw. 2) 
Sprawa poprawy bytu pracowni- 
ków pocztowych. 3) Wolne wnios- 
ki. Na przewodniczącego zebrania 
został wybrany p. E. Rakowicz, 
sekretarzem p. Śzczerbicki. 

W dyskusji p-ktu 1-go po- 
rządku dziennego dało się zauwa- 
żyć rozgoryczenie wśród pracow- 
ników z powodu negatywnej dzia- 
łalności Zarządu Koła Wilno II, 

wskutek czego obecni na posie- 
dzeniu członkowie Zarządu w licz- 
bie czterech zrzekli się swych 
funkcyj. 

Reszta punkłów porządku dzien- 
nego została nie wyczerpana i 
odłożona do dn. 30-go lipca r. b. 
w którym to dniu zostaną wybra- 
ni nowi członkowie zarządu koła. 

ROZNE. 
— Rozrywka i nauka w po- 

czekalniach urzędów. W celu u- 
przyjemnienia interesantom Ocze- 
kiwania na przyjęcia w urzędach, 
a jednocześnie zaznajomienia ich z 
działalnością w różnych dziedzinach 
administracji państwowej i samo- 
rządowej, a w szczególności ze sta- 
nem gospodarki na obszarze od- 
nośnego powiatu, p. minister Spraw 
Wewnętrznych zarządził, aby w sta- 
rościńskich pokojach przyjęć były 
pomieszczane: mapy, wykresy, fo- 
tografje i ilustracje, dotyczące u- 
prawy zbóż, hodowli zwierząt do- 
mowych, ilości i jakości dróg bi- 
tych, ilości fabryk i warsztatów 
rzemieślniczych i t. d. Ponadto win- 
ny być umieszczone fotografje i ry- 
sunki dokonanych przez związki 
komunalne inwestycyj i urządzeń 
w powiecie, wreszcie zdjęcia ukła- 
du geologicznego i osobliwych kraj- 
obrazów powiatu. 

Dla orjentacji obrazy te i ry- 
sunki mają być zaopatrzone w od- 
powiednie objaśnienia. Tego ro- 
dzaju ilustracje dadzą się wykonać 
przeważnie minimalnemi kosztami, 
a w praktyce stać się mogą zna- 
komitym środkiem uświadomienia 
szerszych warstw społeczeństwa o 
stanie i potrzebach administracyj- 
no-gospodarczych kraju. 

Teatr | muzyka, 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“), 

Ostatnie przedstawienia ,,Panny Flute", 
Teatr Polski za parę dni zmuszony będzie 
zdjąć z repertuaru „Pannę Flute”, a to 
z powodu przypadających urlopów nie- 
których artystów biorących udział w tem 
wesołem widowisku. Administracja Tea- 
tru uprzejmie prosi sz. publiczność o 
wcześniejsze nabywanie biletów, gdyż 
natłok przy okienku kasowem przed roz- 
poczęciem widowiska uniemożliwia punk- 
tualne zaczęcie, co powoduje różne nie- 
zadowolenia. 

UWAGA: Z powodu wyjątkowego 
powodzenia „Panny Flutę*, sztuka ta za- 
trzymaną będzie na repertuarze jeszcze 
w niedzielę dla gości amerykańskich. 

Radjo. 
SOBOTA 30 lipca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Sygnał czasu. Komunikat lotniczo* 
meteorologiczny. Nadprogram. Komu- 
nikaty P. A. T. 

Komunikaty gospodarczy i lotni- 
cz0-meteorologiczny. Nadprogram. 

15.00. Transmisja z międzynarodowych 
regat wioślarskich w Brdy ujściu w 
Bydgoszczy. 

19.15. Rozmaitości wypowie p. L. La- 
wiński. 
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19.35. Odczyt p. t. „Co to są poradnie* 
wygł. dr. Stanisław Tubisz. 

20.00. Komunikat rolniczy. 
20.15. Koncert wieczorny. W przerwie 

biuletyn „Messager Polonais" w RSE 
francuskim. Transmisja z Doliny Szwaj- 
carskiej. Muzyka operowa. Koncert 
popularny, organizowany przez A. Siel- ` 
skiego wespół z Wydziałem Oświaty 
Kultury Magistratu m. st. Warszawy i 
P. R. Wykonawcy: Orkiestra pod dyrį 
A. Sielskiego, D- Gutowska (Śpiew), , 
M. Robakowa (akomp.). 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorologicz- 
ny. Sygnał czasu, komunikaty POGE 
Nadprogram, komunikaty P. A. T. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji „Rydz”. 

a wileńskim hraky. 
— Dziesięcioletnia złodziejka. Fej. 

ga Kilkunkin zam. Nowogródzka 96, za- 
meldowała policji o kradzieży bielizny 
wart. 10 zł przez 10-letnią Stanisławę 
Biłewicz zam. Archanielska 44. : 

— Nieszczęśliwy wypadek. Marja 
Budkiewicz zam. Mickiewicza 27, w cza- 
sie mycia Okna na balkonie spadła ze 
stołka i złamała nogę. Pogotowie ratun- 
kowe odwiozło ją do szpitała św. Jakóba. 

— Samobójstwo. Jadwiga Grzybow- 
ska zam, Popławska 17, w celu samo- 
bójczym wypiła esencji octowej. Wezwa* 
ne pogotowie ratunkowe po udzieleniu 
pierwszej pomocy przewiozło ją w stanie 
niezagrażającym Życiu do szpitala sw. 
Jakóba. Przyczyna nieporozumienie ro- 
dzinne, ” 

— Pożar. W domu ar. 18 przy ul. 
Nowogródzkiej, wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem przez właś- 
ciciela domu Szuczyńskiego wybuchł po: 
żar. Wezwana straż ogniowa pożar O 
godz. 14-ej stłumiła Wypadków z ludźmi 
nie było. 

  

Rozmaitości. 
Niezwykły wynalazek francu- 

skiego inżyniera. 

„, Potężny rozwój środków komunika- 
cji odbywa się pod znakiem ekonomii 
czasu. Cały wysiłek legjonu wynalązców 
i inżynierów skierowany jest właśnie ku 
temu, aby jaknajbardziej skrócić czas 
potrzebny na podróż między odległemi 
punktami ziemi. 

Ostatnio zagadnienie szybszej, niż 
dotychczas komunikacji między starym(i 
nowym światem stało się szczególniej 
palące z chwilą, kiedy dzielni lotnicy 
amerykańscy kolejno przelecieli ponad 
oceanem. Sprawa nawiązania stałej ko- 
munikacji lotniczej między Europą i Ame- 
ryką, dzięki której czas podróży z je- 
dnego kontynentu na drugi obliczać by 
było można nie na dni, ale na godziny, 
nieustannie interesuje ogół i podnieca 
jego fantazję. 

Okazuje się jednak, że nietylko po- 
drużując aeroplanem można osiągnąć za- 
wrotną szybkość. Pewien francuski inży« 
nier dokonał nowego wynałazku, dzięki 
któremu będzie mógł przebyć ocean tak 
szybko, że urok podróży aeroplanem 
bardzo zblednie. Inżynier ten zbudował 
ślizgowiec motorowy, na którym chce 
odbyć podróż z Cherbourga do New Yor- 
ku i z powrotem z nieosiągniętą dotych- 
czas szybkością 

Oryginalny wynalażek zaopatrzony 
ma być w trzy motory każdy po 500 ko- 
ni parowych, umieszczone w trzech wie- 
życzkach metalowych, zaopatrzonych w 
śmigła, Ślizgając się po powierzchni wo= 
dy, łódź ta może podobno rozwinąć 
szybkość fonomenalną. 

Niezadługo przekonamy się, czy śliz- 
gowiec nie zawiedzie nadziei wynalazcy 

  

BILANS SUROWY 
Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego 

  

   
  

Hallo! SAMO CHÓD na chodzie 

za 1.250 zł. sprzedam zaraz. 
Wiadomość w Administracji „Kurjera Wileńskiego* od godz. 9—11 rano. 
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2 pokoje z kuchnią 
i wygodami 

   

   
  

      

  

AKTYWA na dzień 30-go czerwca 1927 r. PASYWA 
|——0 к — 2 R pe a OSA KITT 

Gotowizna w kasie CR RZ AU SZOS 19.390.87  * Kapitał zakładowy .  . 500.736.76 
|Pozostałość w Banku Polskim i w P. K. O. 30.389.03 — 109.779,90 Wpłaty na akcje Il emisji 525.000.00 1.025.736.76 
p LLK Wk'ady: PER: 

apiery "0 '/0 własne „198, a) terminowe s За оааа ‚660.383.13 \ 
%"‚ШКР!К"::У„&:'МО‘”- a IS B TROI GZEKOWEŻ > GE A: 1.560:390:68. RADA NADZOR ZA 

'eksle S SĘ .078.865.: a La t я Weksle protestowane . . : 37.498.49 к ее оее еа аВ Spėlki Akeyjnej „Księgarnia Stowarzyszenia 
Pożyczki terminowe ||| | | | |] 421.702.09 przemystowych i innych. |. „||| | 25,15148 2.345.925.29 Nauczycielstwa Polskiego" w. Wilnie zawia- 

nki bieżące (otwartego kredytu) 1.858,685.53 || Redyskonto weksli — 1.200.g91g3 damia pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 22 
Korespondenci: S E a sierpnia 1927 r.. o godz. 7 i pół wieczorem, 

Loro banki krajowe | |, i Korespondenci: w lokalu Spółki, przy ul. Królewskiej Nr 1 
Loro banki zagraniczne 4 — Loro banki krajowe . . . . 23.663.15 w Wilnie, odbędzie się nadzwyczajne walne 
Nostro banki krajowe || | || | | 48.993.37 Loro banki zagraniczne . _ 6007 — 2312322 zgromadzenie Akcjonarjuszów Spółki z na- 
Nostro banki zagraniczne . . . . 82.468.39 = 131.461.76 Nostro banki krajowe . 582.947.41 stępującym porządkiem dziennym: 

Nieruchomości . T220.000.00 ostro banki zagraniczne — 582.947.41 1) Wybór przewodniczącego  Zgroma- 
Ruchomości ne“ PS 65.717.76 _ 185.717.76 Rz i a» 248.275.32 dzenia, 
Koszty handlowe . . . . , 219.279.81 E Ee . 22.990.16 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu 
Rachunki przechodnie are) 118.266.72 || Rachunki przechodnie . . 218.913.04 ' za rok operacyjny 1926, 

: Suma bilansowa 6.059.403.03 Suma bilansowa 6.059.403.03 3) Asano, i zatwierdzenie budžetu 
Udzielone gwarancje 121.500,00 || Zobowiązania z tytułu udzielonych gw. i 121.500, — oraz planu działalności na rok 1927, Inkaso . . . sna: 1.300.437.53 || Różni za inkaso... 1 00, Swarancyj . 1.300.437.53 3 Wnioski Rady Naisorese 

Razem ‚ “ т.481.340.56 3 1.481.340.56 nioski pp. Akcjonarjuszy. ||| 
ROR Razem == W razie nieprzybycia odpowiedniej ilo- 

ane ści pp. Akcjonarjuszy, i ei ir 
IFK „ przepisaną przez ustawę ilością głosów Ze- 

Do wynajęcia I + Biuro Elektra | Radjo- branie odbędzie się w drugim terminie i 
DUŻY L OK AL -H Miskoprocentowe techniczne l Kaina PR ważne bez względu na ilość obec- 

: WYDAWNICZE pożyczki załatwiamy | wy м » nych akcjonarjuszy. : no, Trocka 17, tel, 781. Termin drugiego zebrania zostanie osob- w centrum miasta, nadający się na sklep 
lub biuro. Oferty do „Kurjera Wileń- 

skiego" pod „Okazja”. 4924- 4) 
  

    Apel do społeczeństwa. 
Urzędnik zwolniony z więzienia z po- 

wodu uniewinnienia przez Sąd, znajduje się 
obecnie w położeniu bez wyjścia i bez da- 
chu nad głową. Prosi o jakiekolwiekbądź 
wsparcie pieniężne lub odpowiednią garde- 
robę wzgl. posadę korespondenta polsko- 
niem., maszynisty, buchaltera lub. t. p. 

Prawdziwość podanych faktów została 
   

  

UL. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 
Telefon Nr 8—93 

Szybko, dogodnie na 
różne terminy, 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 152 

e 

    

      

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybke i dokładnie. 

JE! UNKO 
Kaki I BROSZURY 

TABELE, BILETY, › PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWS I ILUSTRAC 

CENY NISKIE. =   WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 
    

Majątki 
ziemskie posiadamy 
do sprzedania w du- 

żym wyborze, 
Dom H./K. „ZACHĘ- 
TA", Gdaūska6, I plę- 
tro, tel, 9-06, 4905-1 

Lokarz-dentysta 
    
  

      

stwierdzona przez Administr. 
Oddział Wileński Żydowskiego Centr. Towa- 

     am Piotrowicz, 
Panieńskie nazwisko jego matki 
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i е 5 rzystwa Emigracyjnego w Polsce W. Pohulanka 3 
Datki przyjmuje Administr. „Kurjera POSZUKUJ KREWNYCH żołnierza afiierykań l. Kukujewa-(awendo 

Wileńskiego" pod „Urzędnik 287. 4917-1 skiego Antona Kilskiego, urodz. w Wilnie 15-go rzyjmuje: 10—2 i 4—6. 
ё lutego 1890, l. Ad. Mickiewicza 24—9. 

W. Z. P. 16. 4840 

Najtańsze żródło zakupu 
materjałów elekiro-iech- 
nicznych 1 radiowych. 

Ceny konkurencyjne. 
Prosimy o przekonanie 
się. 44' 

  

Wszyscy, którzy posiada- 
ją informacje o obecnym 
miejscu zamieszkania Ma- 
rji z Muszyńskich primo 
voto Mojgis secundo vo- 
to Żubrowej, która w dniu 
22 maja 1918 r. w Teo- 
dozji, w paraiji Rzym- 
Kat. wyszła zamąż za Je- 
rzego Żubra i ostatnio 
zamieszkiwała w Warsza- 
wie i Wilnie, proszeni są 
o nadesłanie takowych 
do Konsystorza Kolegjum 
Ewangelicko-Reformowa- 
nego w Wilnie ul. Zawal- 
na Nr. 11. 4932 

no ogłoszony. 
Rada Nadzorcza Księgarni 

Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 
Spółki Akcyjnej w Wilnie, 
  

  
(elektryczność, wodociąg) nadające się 
na letnisko i nazimę Blisko centrum 
miasta przy przystanku autobusowym. 
Do wynajęcia zaraz lub od 1-go VIII 
b.m. Wiadomość w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego* tel 99. 4915     

“ zakład opty» 
„Optyioi czno-okulisty- 
£rny, największy w Wi- 
iefszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 4813 

  

  

fategraficznych przybo” 

EUR ny AT 6006066600 

t-lublr" „ge: Ogłoszenia 
mju założ. w 1840 r. do 

ow” и „Aurjora Wileńskiego 
Najtaniej przyjmuje 

piszemy podania, 
przepisujemy na ma- 
szynach i ttumaczymy 
na wszystkie języki. 

Wileńskie Biuro 

na najbardziej 

dogodnych 
Obiady domowe 

smaczne, zdrowe, obfite. Od 1—5 godziny.       

3 dania 2 zł. Jagiellońska 7—1, parter. 
Weyssenhoffowa. 4033—1 

Pożyczki 
na termin od jednego 
miesiąca załatwiamy 

  

Kamienica 
w . centrum miasta 
6-cio mieszkaniowa do 
sprzedania  śpiesznie 

akumulatorów 
do radjo i samochodów. 
Wilno, Trocka 4, Radijo“, 

Komi - Hand) Мененса žinei maž || warunkach 
4919-.1 ADMINISTRACJA 

Ładowanie i reperacja „Kurjera Wileńskiego 

Jagiellońska 3. 

00000009 
884 

dogodnie. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

za 3000 dolarów. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

SKIE Spożywczy 
do sprzedania 

Pamiętać należy, . 
że katar kiszek, biegun- 
ki, uporczywe rozwolnie-         

4920-1 4918-1 

na dogodnych warunkach. 
Dowiedzieć się: ul. Po- 

nia leczy Mutaber-Raw” 
ski. Apteka Magistra Raw- 

łocka 56. skiego, Warszawa. 4334-7 
  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pezoś” sp, z zg edo.   Tow. Wyd. „Pezoś*, Druk. „Pax“, ul. Św. Jgnacsge 5, 

  

Redaktor w z. A, Faranowski, 

| 

 


