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Duży wybór kapeluszy i sukien letnich kostjumów pali 
angielskich oraz gumowych: Ceny niskie. 

    
Wyszła z druku. Zawiera przeszło 600 stron druku 

Pierwsze kroki p. Caillaux. 
Palący charakter zagadoiesia fl- 

nansowego we Francji znalazł wyraz 
w powołaniu do rządu fachowca, któ- 

rego wybitne zdolności uznane ze- 

stały za ważniejsze aniżeli przeszłość 
_ polityczna. Kiedy p. Caillaux objął 

klerownictwo swego resortu, Szeroka 

i mniej uświadomiona opinja publicz- 

ma oczekiwała od niego cudów, któ- 

reby uratowały Francją od grożące- 

go jej niebezpieczeństwa wyraźnego 

lub ukrytego bankructwa. Ważniej- 

sze jednak było pytanie, które zada- 

wano sobie w kolach politycznych: 

na kim p. Minister Finansów uzna 

za stosowne oprzeć swoją działalność. 

Na oba te pytania exposć p. Ca- 

illaux w Komisji Finansowej lzby zda- 

je się udzielać mniej więcej wyczer- 

pującej odpowiedzi. 

P. Caillaux zapowiedział szereg 

reform, a wśród nich w pierwszym 

rzędzie dalsze | znaczne oszczędnoś- 

ci w wydatkach: bezwzględne zwa|- 

czanie uchyleń w uiszczeniu podat- 

ków bezpośrednich stworzenie insty- 

tucji, mejącej za zadanie zapewnie- 

nie państwu udziału w zbyt nieraz 

wygórowanych dochodach towarzystw 

ubezpieczeniowych oraz eksploatacji 

pól naftowych; pewne podwyższenie 

taryfy podatku dochodowego. Środki 

te mają posłużyć do zapełnienia de- 

ficytu budżetowego w wysokości 3 

i pół miljarda franków. 
Reasumując całokształt projektów 

finansowych p. Caillaux, stwierdzić 

należy, że: 

1. ich twórca nie zamierza bynaj- 

mniej opierać swej działalności na 

heroicznych środkach, ale pragnie 

iść, przynajmniej tymczasowo, drogą 

zwykłych utartych metod finansowych, 

2. System ten, manie tyle na wi- 
doku bezpośrednią korzyść z projek- 

towych reform, ale przedewszystkiem 

zdąża on do przywrócenia zaufania 

z jednej strony w świecie drobnych 

rentierów, z drugiej zaś w kołach fl- 

nansowych, wiadomo bowiem, że 

trudności z jakiemi walczy obecnie 

Francja wynikają przedewszystkiem 

z nadmiernej ilości papierów krótko” 

terminowych, których gwałtowne wy- 

kupienie może spowodować niewy- 

płacalność skarbu. Mamy więc do 

czynienia przedewszystkięm z kryzy-   

WILNO 
Księga Handlowo-Przemysł.-Informacyjna 

z dodatkiem „Kalendarz Kupca*. Cena 6 zł, 

Do nabycia w redakcji Księgi, Garbarska 1—29, tel. 82 
oraz we wszystkich księgarniach. 

reklamowe w kraju 1 zagr. 
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m. 3 (I pietro) tel. 335. 

     
      

      

  

sem zaufanis, nie zaś z przesileniem 

natury budżetowej. © 
3. P. €aillaux, zapowiadając pierw- 

sze swe kroki na nowem stanowisku, 

zbliża się wyraźnie i w pewnej mie- 
- rze zjednał sobie sfery prawicowe: 
 jEUGNOLZEŚUIA 1nlarha»i! da namnaac į 

stopnia lewicę, wyraźnie odmawiając | 

zastosowania podatków od kapitału. 
4. Zbliżając się do prawicy p..Ca- 

illeux nie zaniedbał zachowania pew- 

nych form, bynajmniej zresztą nie 

istotnych, dających wrażenie, że re- 
formy będą przeprowadzone raczej 
kosztem klas posiadających, anieżeli 

ubogich. 
Konsekwencje tego stanowiska Mi- 

nistra Finansów, mie dały na siebie 

czekać. Od dnia 12 maja, w którym 
p. Caillaux wygłosił swoje exposć ton 
pism prawicowych umiarkowanych 

stał się w stosunku do Ministra ra- 

czej życzliwy, a jeżeli skrajna prawica 

ateków nie zaniechała, to w każdym 

razie znacznie je złsgodziła. 
Natomiest lewica nie ukrywa swe- 

go niezadowolenia. Należy przypo- 

mnieć że wyniki wyborów gminnych, 
zwłaszczą w drugiem głosowaniu, są 

komentowane jako wyrsźnezwycięstwo 

kartelu lewicy. Zwycięstwo te nastą- 

piło właśnie w momencie, gdy nowy 

gabinet, bardziej umiarkowany niż po- 

Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
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go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  przedni, dochodził do władzy. Obec- 
mie kartel, wzmocniony na siłach, żą: * 
da kompensaty, której, dla łatwo zro* 

zumiałych względów, nie uzyska w, 
dziedzinie polityki zagranicznej, I któ: , 

rej szukać będzie niezawednie w po- 

„lityce finansowej. 
To też powszechnie omawiane by | 

ło wystąpienie p. Bluma, przywódcy | 

sfederowanych socjalistów, który wy 
łożył na łamach „Quotidiena” szcze- 

góły techniki planu opodatkowania 

kapitału, tak jak go sobie wyobraża 
lewica. . е° i 

P. Calllaux jest zmuszony się li: | 
czyć z tym stanem rzeczy, Prędzej 

czy później, tak jak się zwrócił na 

i prawo, będzie musiał, aby utrzymać 

się przy władzy,pozyskać zaufanie le- 
wicy. A będzie to zadane niełatwe, 

bowiem kompromisy tego rodzaju. 

zwłaszcza w dziedzinie polityki finan 

sowej,są również trudne do przepro- 

wadzenie, jak niebezpieczne w swych   skutkach. 
Jan Sołtan. 

Wilno, Sobota, 23 maja 1925 r. 

dni poświątecznych. 

cii ogłoszeń: Za 
20, na 4:ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł. 

TELEGRAMY. 
Wyjazd p. ministra rolnictwa do Kopen- 
hagi. Zacieśniamy stosunki przyjazne 

z Danią. 

(Telegram od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj wieczorem wyjechał do Kopenhagi min. rolnictwa p. Janicki. 
Pobyt p. Ministra w Danji ma na celu zaciśnienie węzłów przyjaźni 

pomiędzy rolnictwem obu państw. 
< 

Nowy naczelnik wydzialu prasowo-pro- 
paga dowego M. S. Z. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dotychczasowy polski w Sofji p. Tad, Grabowski objął w dniu 
wczorajszym naiwni naczelnika wydziału prasowo-propagandowego w 

B Min. Spr. Zagr. 

„rekin” dąży do opano- 
„ Korfanty kupuje drugie 
pismo. 

od własnego korespondenta z Warszawy.) 

iż rozeszła się tam pogłoska jakoby pos. Korfanty 
dziennik „Rozwój” najstarsze pismo łódzkie. 

   

  

   

    

    

Wiadomość ma znajdować potwierdzenie w fakcie wymówienie 
miejsc wszystkim ipracownikom tego wydawnictwa. ; 

Sowi inacje szpiegowsko- 
rsyjne. © -— 

(Od własnego korespondenta z pogranicza). В - 

stronie sowieckiej, naprzeciw m. Daisoy, z ranicza donoszą, że po 
Lis " ktėra ma za zadanie zorganizowali bolszewicy „szkołę komsomolców”, 

szpiegowanie nastrojów wśród ludności miejscowej. 
Qbiegają pogłoski, że w pierwszej linji „jaczejka” ta będzie uprawiała 

agitację i stanie się ośrodkiem dywersyj. : 

Zgon French'a. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Londynu nadeszła wczoraj wiadomość, iż ciężko chory od kilku dni 

marsz. French umarł w dn. dzisiejszym. 

French był jedną z najwybitniejszych wojskowych osobistości angiel- 

skich, w czasie wojny światowej. Objąwszy po marsz. Kitchenerze do- 

wództwo armji angielskiej na stanowisku tym pozostał do końca wojny. 

Z końcem 1918 r. żostaje wicekrólem Indji i piastuje to stanowisko 

Walki w Marokko. 
Ciężkie walki w okolicy Aisz. 

FEZ. 22.V. (Pat.) Oddziały francuskie pod dowództwem generała De 

Chaubrun stoczyły wczoraj ciężką walkę. 

Według pierwszych wiadomości wojska francuskie osiągnęły całkowite 

powodzenie. 
Bitwa odbyła sią w okolicy Alsz. 

Radykalne środki przeciw dezercji. 

PARYŻ. 22.V. (Pat.) „Matin” donosi, że według zeznań jeńców 

Cena 15 groszy. | 

IEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. | 

  

SPAN A R i m" 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Kormnunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Ukiżd ogłoszeń na l-ej str. 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 
być przez administrację zmieniane dowolnie 

  

L Kosji Sowieckiej, 
Opozycja na zjeżdzie sowietów. 

Mowy. cpózycyjne na kongresie 
sowietów, dotyczyły niektórych spraw 
taktycznych, 

Przewodniczący redy komisarzy 
ludowych Ukrainy, Czubar, podkreś- 
lił w swem przemówieniu zjawisko, 
że centralne instytucje rządowe w 
Moskwie: igaorują prawa konstytucyj" 
ne niektórych republik. 

Mówca przytoczył szereg faktów, 
gdzie komisarze .centralni anulowali 
bezceremonjalnie postanowienia lo- 
kalnych władz sowieckich. 

Ma zakończenie Czubar zażądał, 
by w budżecie ogólnozwiązkowym 
uwzględniono interesy narodowościo- 
we poszczególnych republik, 

Widocznie walka władz central- 
nych z oddzielnemi republikami so- 
wieckiemi przybiera nowe formy. 

Zbrojenia sowietów 

Robotnicy transportowi otrzymali 
rozkaz zebrania—w formie składek— 
funduszów na budowę eskadry lot- 
niczej. 

Zebrano wśród mrzedników i ro" 
botników 750.000 rubli, za która zbu- 
dowano 31 samolotów. Ч 

Eskadra ta nuzywač się będzie 
„eskadrą im. Dzierzyńskiego*. 

Kamieniew podaląc tę wiadomość 
na zjeździe sowietów, zawiadomił ze- 
branych, że w związku z tam odbędą. 
się uroczystości wojskowe. 

| Buhty wioscianoni=s 

W okolicach Krajska daje się za- 
uważyć silne niezadowolenie włoś- 
clan z gospodarki sowieckiej. 
«„JŁudność, zrozpaczona wysokiemi 
podatkami i surowemi zarządzeniami 
władz, burzy. się. 

Bardzo często przychodzi do krwa- 
wych starć między urzędnikami a 
chłopami. 

Ostatnie włościanie przygotowują 
szereg napadów na urzędy sowieckie. 

Wobec tego zarządzono w Kraj- 
sku ostre pogotowie. 

* Bolszewicy obawiają się napadu 
na miasto. 

„Izwiestja“ o monarchistach 
polskich. 

„lzwiestja” omawiają dość obszer= 
nie ostatni zjazd monarchistów pol- 
skich w Poznaniu i przy tej okazji 
napadsią na ustrój burżuazyjny, twier- 
dząc, że w każdej republice o tym 
ustroju tęsknią do króla. 

Pomijając te nonsensy przyznać 

trzeba, że urzędówka sowiecka So- 

czyście krytykuje monarchizm, nie 

szczędząc swych drwin pod jego ad- 
resem. 
I T r   Abd-Ei Kerim kazal rozstrzelač przywódców plemion, które uciekły przed 

zbliżającemi się wojskami francuskiemi, uwięził kilku wyższych dowódców, 

lecił ściąć wszystkich dezerterów, jak również przeszkadzających w mar- | 

szu starców | maruderów w liczbie około 400. 
W fortecy Fjdir znajduje się znaczna 

nąć przed sądem wojennym. 8 

Wśród przywódców Riffenów szerzy się rywalizacja i wzajemna nie: 

nawiść. 
. Minister wojny podał się do dymisji w następstwie czego popadł 

m niełaskę | został zesłany do Szesuanu. A s 
Kontrabands-broni--prowadzońa |est często przy pomocy rzekomych 

marynarzy niemieckich i angielskich. 

Abd el Kerim spóźnił się. 
(Telefonem od własnego korespondenta ® Warszawy). 

Z Madrytu donoszą, że Abd el Kerim zwrócił się do głównego do 

wództwa armji hiszpańskiej z propozycją rozejmu. 

Zarazem dowiadujemy się, iż między Francją a Hiszpanją osiągnięto 

porozumienie w sprawie współdziałania francusko'hiszpańskiego w Marokko. 

о Wynikiem tego porozumienia ma być podobno wspólna akcja woj- 

skowa. 

liczba oficerów, mających sta- : 

; POWSZECHNIE UZNANE 

į ZA NAJLEPSZE 

| HERBATA i KAKAO 

i „JAPONCZYK“ 
ją swym aromatem i jakością ga 

jĄ tunku dorównywują gatunkom 

ł przedwojennym. 

Do nabycia we wszystkich 

- - sklepach kolonialnych! < 

  

  Wyprzedaž MEBLI 
pokojów: jadalnych, syplalnych, saloników. 

kuchen. i części pojedyńczych 

5. ANCELEWiCZ 
Wlino, ui. Niemiecka Ke 16. 

| BEMOTROWZBKE RÓW A TZT AOC ВЕО 

' a 

'  D-r S$. Margolis 
Gabinet Roentgenowski, prześwietla- 

nia, zdjęcia i leczenie promieniami Roent- 

gena, Wileńska 39 (róg Mostowej). Tel. 920, 

—
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Z Sejmu 
Sejmowa komisja 

władz faczelnych Obrony 

i Senatu. 
Projekt organizacji 

Państwa. Poseł Kościał- 

kowski o uprawnieniach Naczelnego Wodza. 
® 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Sejmowa Komisja Spraw Wojsko 
wych obradowała wczoraj w dalszym 
ciągu nad projektem organizacji na- 
czelnych władźż obrony Państwa. 

Po uzgodnieniu stanowiska rządu 
z referentem skreślono art. 15-y wa- 
dług którego uchwały Rady Obrony 
Państwa stanowić miały ogólne dy- 
rektywy dla rządu. 

Tem samem R. O. P. nabiera 
charakteru organizacji jedynie  do- 
radczej dla Rządu. Przy rozpatrywa 
niu podstawowych zagadnień obrony 
Państwa rzeczą wewnętrzną Rządu 
będzie uproszczenie obrad Rady 
Min. nad sprawami Obrony Państwa 
za pośrednictwem R. O. P. tak jak 
w sprawach gospodarczych . Rada 
Min. posługuje się uchwałami Komi- 
tetu Ekonemicznego R. M. 

Następnie Komisja przeszła do 
dyskusji nad rozdziałem 4 ym okreś- 
lającym kompetencję ministra spr. 
wojsk. w zakresie Obrony Państwa i 
nad następnym rozdziałem dotyczą- 
cym organizacji M. S$. Wojsk. 

Referent pos. Dąbrowski (Ch. N.), 
wygłosił dłuższe przemówienie w 
którem zaproponował następujące 
sformułowanie art. 16-go: 

„Minister Spr. Wojsk. jest w cza- 
sie pokoju i w czasie wojny naczel- 
ną władzą kierowniczą we wszystkich 
sprawach wojskowych, oraz dowódcą 

dzowi ponosząc za to odpowiedzial- 
ność według art. 40 go Konstytucji". 

W dyskusji która się następnie 
rozwinęła zabierali głos przedstawi- 
ciele Rządu gen. Zając | podpułk, 
Patrażycki, stóiy zapicęonował na- 
stępujące sformułowanie art. 16-go. 

„Minister Spr. Wojsk. jest w cza- 
sie pokoju i w czasie wojny naczel: 
ną władzą kierowniczą we wszystkich 
sprawach wojskowych, oraz dowódcą 
sił zbrojnych Państwa w czasie po: 
koju. 

W czasie wojny minister spraw 
wojsk. jest dowódcą sił zbrojnych 
Państwa, które nie zostały oddarę 

do, dyspozycji Naczelnemu Wodzo 
w   Następnie zabierali głos posłowie: 

; Liberman (P.P.S.), Miedziński (Wyzw.), 
' Załuska (Z. L. N.), Jedynak (Piast). 
| Poseł Kościałkowski (Klub 
Pracy) oświadczył, że należy 

podkreślić jasno i otwarcie że 

na wypadek wojny minister 

spr. wojsk. jest podległym 
Naczelnemu Wodzowli, który 

zależy jedynie od premjera i 

że tylko taka pełnia władzy 

Nacz. Wodza może ochronić 
| państwo od katastrofy. 

Komisja postanowiła głosowanie 

Bezczelność bolszewicka niezna granic. 
Nie udało się. 

WIEDEŃ, 22.V (Pat.). „Neues Wiener Journal“ donosi z Warny, że 
władze portowe przeprowadziły rewizję na parowcu rosyjskim, który przed 
dwoma dniami przybył tam z Odessy. 

Na pokładzie statku znaleziono wielką ilość broni pochodzenia rosyj- 
skiego, która miała być przemycana do Bułgarji. 

Kapitan okrętu zeznał w czasie przesłuchiwań, że nie wiedział nic o 
ładunku broni, znajdującym się na okręcie. 

Okręt zawinął do portu, gdyż skłonili go do tego uzbrojeni pasaże- 
rowie. 

Statek wraz z ładunkiem broni skonfiskowano. 

Trzeba zatuszować. 
MOSKWA, 22.V (Pat.). „Rosta” 

handlowej „Ultrysz”, który wyjechał z 
Obecnie agencja okrętowa w Odessie otrzymała wiadomość, że ple-; 

aje, że parowiec sowieckiej floty 
upatorji, zginął przed kilku dniami.   

znani pasażerowie tego okrętu zmusili na pełnem morzu kapitana okrętu 
do zmiany kierunku w stronę Warny. ! 

Kapitan prosi o jaknajszybsze wyzwolenie opanowanego przez pasa- 
żerów okrętu. 

Istnieje podejrzenie, że okręt został uprowadzony przez byłego jego 
właściciela przed rewolucją, mianowicie Greka, który rzekomo ma przeby* 
wać w Bułgarji. 

  

Kryzys gabinetowy w Belgji. 
BRUKSELA 22.V. (Pat.) Na dzisiejszam posiedzeniu lzby Deputowa* 

nych głosowano nad wnioskiem przedstawiciela stronnictwa liberalnego 
Msxa o wyrażenie votum nieufności dła gabinetu Vandevyvere. 

Wotum nieufności uchwalono 98 głosami przeciwko 73 na ogólną 
liczbę 180 głosujących. 9 deputowanych wstrzymało się od głosowania. 

Gabinet podał się do dymisji. 

Wiadomości polityczne. 
  

* majątku przymusowo wykupowanego. 

sił zbrojnych Państwa. W czasie woj- į nad art. 16-ym odłożyć do czasu o: 
ny oddaje swoją władzę sad wojska- ; mawiania kompetencji Nacz. Wodza 
mi operacyjnymi Naczelnemu Wo:!na wypadek wojny. ! 

Z Sejmowej Komisji Reform Rolnych' 

Sejmowa komisja Reform Rolnych konywany będzie na podstawie prze- 
która z braku quorum odłożyła za- plsów obowiązujących dla podatku 
powiedziane na godz. 1l-ią rano po | majątkowego a podstawa tego Sza- 
siedzenie zabrała się dopiero po po- | cunku będzie podlegała co dwa lata 
łudniu. rewizji. 

Obrano przewodniczącym po raz| Przed głosowaniem nad artykułem 
pler=szy wicemarsz. Moraczewskiego, 30-ym pos. Staniszskis (Z. L. N.) 
kiórermu p. marsz. Rataj po ustąpie: | biorąc pod uwagę oświadczenie wi- 

niu pos, Poniatowskiego (Wyżwol.) ce-marsz. Maraczewskiego, że korzy- 
ziecił przewodnictwo w komisji. stać on będzie z uprawnień przewo- 

Przyjęto art. 29-ty Ustawy o Re- | dniczącego, roztrzygając głosowanie 
- folnie Rolnej, który kończy dział | przy równych głosach, zwrócił uwagę 

traktatu o przymusowym wykupia, | na art. 75y i 76y Regulaminu Sej- 

oraz, art, 30 y_ atanowiacy „wstęp de | iowgag 2 Šiditos, „ALŲ ae ii 
dział w „pómisji bez prawo głosu. 

Artykuł ten przewiduje, że cena Sprawa komplikuje się i. przez to 
wykupu nieruchomości ma się opis- że wkrótce prezydjum Sejmu po- 
rać na szacunku gruntu I budowli większa przepisowo liczbę członków 
etc. 1 niezaamortyzowanej części NE< w komisjach 31 ha 32. 
kładów melioracyjnych. Szacunek do- 

Budżet min. kolał na komisji Skarb, Budżet. Senatu. 
Senacka Komisja S$k-Budżetowa wę nowych linji kolejowych, przed 

obradowała w dalszym ciągu nad stawiciel M stwa Kolei odpowiedział, 
budżetem Min. Kolei. „iż rząd jeszcze w r. b. zamierza roz- 

W dyskusji szczegółowej przyjęto począć budowę szeregu nowych linji 
dział: „Zarząd Centralny" idział „Przed- kolejowych na Górnym Śląsku, na- 
siębiorstwa Kolejowe” bez zmian. | stępnie z Rzeszowa do Tarnobrzegu, 

Następnie wszystkie pozycje min. : ze Stojanowa do Łucka i innych. 
kol. w dochodach i wydatkach przy-; W dalszej dyskusji przyjęto mię- 
jęto. į dzy inaemi rezolucję sen. Januszew- 

Na popołudniowem posiedzeniu | skiego (Wyzwolenie) domagającą się 
senack.  komisjiskarbowo-budżetowej | utworzenia podsekretarjatu stanu dla 
toczyła się w dalszym ciągu dyskus- | spraw lotnictwa, oraz rezolucję sen. 
ja szczegółowa nad budżetem M stwa ! Puławskiego (Z.L.N.) w sprawie prze- 
Kolei. niesienia Sa gdańskiej na Po- 

Na zapytanie senatora Adelmana | morze. 
(Ch. D.), czy rząd projektuje budo- 

  

  

  

Święto 3-go maja w... Jerozolimie. 
(Telefonem od własnego korespondanta Z Warszawy). 

Z Jerozolimy donoszą, że podczas uroczystej mszy świętej odprawio- 
nej tam z okazji święta 3... maja. Żosteły oddane po raz pierwszy konsu- 
lowi polskiemu t. zw. „honory liturgiczne”, 

Po nabożeństwie odbyło się w konsulacie polskim, przyjęcie na któ- 

Z konferen-  Momisja ogólna kon: 
cji dla kon- ferencji dla kontroli 
troll handlu handlu bronią: w Ge- 

bronią.  newie przyjęła poprawe 
kę, zgłoszoną przez delegacje Sta: 
nów Zjednoczonych, W. Brytanji, 
Finlandji Estonji, a domagającą się 
wykreślenia Rosji z pośród 12 państw, 
których ratyfikacja jest niezbędną dla 
wejścia konwencji w życie. 

Delegat francuski Clozel zapro- 
ponował, aby państwa nie mogły 
czynić żadnych zastrzeżeń co do pod- 
stawowych klauzul konwencji, za- 
znaczając, że niestosuje się to do 
zastrzeżeń o charakterze specjalnym 
ze strony państw, które, jak Polska i 
Rumunja, sąsiadują z Rosją. 

Delegat rumuński zgłosił popraw- 

się do Polski | Rumunji do 
r przystąpienia Rosji do Konwen- 

cji. 45 
W sprawie eksportu broni dele- 

gat rumuński przypomniał, że niektó: 
re kraje znajdują się w sytuacji spe- 
cjalnej, z którą należy się liczyć. 

W tym samym duchu przemawiał 
przedstawiciel Polski gen. Sosnkow- 

, skt. 
Belegat francuski Cłosel oświad- 

czył, że byłoby możliwem uczynić 
zadość życzeniem Polski i Rumunji 
przez przygotowanie ogólnej formuły, 
dotyczącej wszystkich państw, sąsia- 
dujących z Rosją. 

Propozycje francuska, rumuńska 
:| polska odesłane zostały do komisji 
specjalnej. (Pat.) | 
Prasa wło-  Prasa włoska omawia 

ska z Z oświadczenie 
<zeniu Mus- Mussoliniego w sprawie 
sollniego. pojityki zagranicznej zło- 

żone w Senacie. 
„Trybuna“ stwierdza, že zasada 

bezwzględnej niezależności polityki 
włoskiej pozwoliła Mussoliniemu na 

KAT ia ui nai ` 
ersji, 

ny w następstwie wojny powiększył 
swoje terytorjum drogą aneksji Austji. 

„Epoka“ uważa, że składając о- 
świadczenie w Sprawie konieczności 
zawarcia paktu gwarancyjnego w piąt- 
kę Mussolini chciał podkreślić ро- 
trzebę objęcia paktem Polski i Cze- 
chosłowacji. (Pat.). 

„Matin” donosi, że rząd , 
ać zażą- zngielski zarządał wczo- | 

"ml 7! raj wyjaśnień co do; 
noty francuskiej w 

sprawie bezpieczeństwa. 
Na Quai D Orsay rozpczęto nie" 

zwłocznie przygotowywanie tych wy- 
jaśnień. 2 

W ostatnich daiach, pisze dzien- 
"nik, dwa fakty przyczyniły się do 
zmiany atmosfery w kwesji bezpie- 
czeństwa. 

Mianowicie Stresseman nie starał 
się ukrywać, że jednym z celów po- 
lityki niemieckiej jest poprawa gra- 

|nie na Wschodzie, o których Musso- 
'lini w swej ostatniej mowie zazna” 
„czył w słowach lapidarnych, ża Wle- 
„chy również pragną zabezpieczyć się 
przeciwko możliwej akcji gwałtow- 
nej żywiołu germańskiego w sposób 
pewniejszy niż to czyni krucha bar- 
jera Tyrolu. . 

Anglija, kontyrmuje Matin, która 
pozostaje nadal w. ścisłych stosun- 
kach dyplomatycznych z Włochami, 
pragnie sprecyzowania tego punktu 
I podobnie Jak Mussolini silnie prze- 
ciwstawia się wszelkiej możliwości 
przyłączenia Austrji do Niemiec. 

Projekt noty francuskiej zgóry te- 
"raz już się liczył z temi różnemi in- 
teresami. 

„. Należy mieć nedzieję, kończy 
„dziennik, że rozmowy dyplomatyczne 
|rozproszą wszelkie dwuznaczności i 
i pozwolą gabinetowi angielskiemu po- 
wziąć ostateczną decyzję. (Pat.). 

Paryski „Le Matin” Le Matin“ 
ujęcie w sposób sprawiedliwy spraw, | "o mowie oświadcza, że mowa 
związanych z wyborem Hindenburga, | Stressemana Stressemana wygloszo- 
a obchodzących blisko Francję { па м Reichstagu daje dużo do my: 
Niemcy. ślenia. 

Jest rzeczą niemożliwą, pisze dzien- Zdaniem dziannika dla niektórych 
nik, wyobrazić sobie Ligę Narodów | ministrów angielskich, odnoszących 
bez udziału najłudniejszego kraju w | się wrogo do przyjmowania  jakich- 
Europie Środkowej jakim są Niemcy. ; kolwiek zobowiązań, mowa ta była 

rem złożył osobiście życzenia patrjarcha grecki 
Kook. 

le wspomnień A. W. Sieede 
(Dalszy ciąg). 

  

Pierwszego sierpnia wieczorem 

przyszła wiadomość do Londynu, że 
rząd niemiecki wypowiedzis! wejnę 
Rosji. 

H. W. Steed rozuiniał doskonale, 
że w rezie przyjęcia przez rząd an: 
gielski stanowiska neutralności i zmia- 
ny orjentacji w „The Times”, on nie 
będzie mógł pozostać na stanowisku 
naczelnego redaktora spraw zagra- 
nicznych 1 będzie nawet zmuszony 
opuścić Anglję. 

Wobec braku wszelkich informa- 
cji ze strony rządu i innych miaro- 
dajnych czynników H. W. Steed po- 
stanowił wyśrietlić sytuacje w rosyj- 
skiej ambasadzie,w drodze interwjewu 
z ambasadorem hrabią Benckendorf- 
fem, 

  

  

Damianos i wielki rabin 

Od dziewiątej do jedenastej wie- 
czorem H. Steed razem z Bencken- 
dorffem omawiali wszelkie meżliwoś- 
ci, która mogą wyniknąć ze stano- 
wiska, jnkie zaimie Fnalia. 

„Nie msmy Żadnych wskazówek, 
mówił hr. Banckendorff, jak zamierza 
postąpić rząd angielski. Sazonof, mi- 
mister spraw zagzanicznych w Rosji, 
tełegrafuje do mnie co parę godzin 
żądzjąc abym prosił Sir Edwarda Greya 
o zapewnienie pomocy, lecz Grey 
nie chce mówić ani słowa, lub na- 
pomknąć chociażby o orjentacji rzą- 
du angielskiego”. 

Tymczasem dział wywiadowczy 
niemiecki pracował od kilku dni w 
Anglii z olbrzymitem naprężeniem. 
Ajenci tego działu zebrali moc cen- 
nych informacji, które wypadkowo 
nie zostały wykorzystane przez rząd 
niemiecki. 

Dnia drugiego sierpnia, w nie- 
dzielę, pewna ilość urzędników pocz” 

„czą niemożliwą, ażeby kraj pokona- 

"p 

towych, znających Niemcy, była za- 
jętą segregowaniem poczty niemiec- 
kiej w głównym pocztamcie. Jeden 
z tych urzędników.zauważył, iż znacz- 
na ilość listów z różnych miejsco- 
wośći w Fnglji była adresowaną pod 
jednakowym adresem do Szariotten- 
burga — przedmieścia Berlina. Bsz 
żadnych zarządzeń 1 whrew przeg:- 
sóm, ryzykując utratą posady i odde- 
niem pod sąd, urzędnik. zatrzymał te 
listy I odpieczętował. Zawierały one 
informacje dla niemieckiego Sztabu 
jeneralnego. 

Listy były wstrzymane, rząd zaś 
angielski uzyskał możność ścisłej 
kontroli nad szpiegami niemieckiemi. 

W południe dnia 2-go sierpnia H. 
Steed zaszedł do M. Pawła Cambo- 
na, ambasadora francuskiego. Ona 
również jak i hrabia Benckendorff 
nie miał żadnych informacji. o zamia- 
rach rządu angielskiego.   Gdy H. Steed poruszył sprawę 

Z drugiej strony jednak, jest rze-. rodzajem zachęty do ostrożnego unie 
kania wszystkiego tego, co mogłoby 

zgwałcenia przez Niemców neutrali- 
tetu Luksemburga, o czem przyszła 
wiadomóść z rana dnia tego, P. Cam= 
bon pokazał H. Steedowi umowę, 
tyczącą się Luksemburga, w której 
państwa gwarantowały neutralność 
Wielkiego Księstwa wspólnie lecz nię 
poszczególnie | rzek! z goryczą” 

„Tam jest podpis Angiji, Zapyta- 
łem Greya czy Anglja uznaja swój 
podpis?” 

„Cóż odpowiedział Grey?” 
„Nie, nic. Nie wiem nawet, czy 

dziś wieczorem słowo „honor” nie 
będzie wykreślone ze słównika an- 
gielskiego*. 

W grudniu dnia 21go w roku 
1920-ym, gdy M. Paweł Cambon za- 
kończył swoją długą i godną sza- 
cunku działalność ambasadora w 
Londynie, w chwili składania przez 
miego mandatu odwoławczego, H. 
Steed przypomniał jemu wyżej 

L paisiy ballytkic. 
Łotwa. 

Przyjazd prof. Simpsona. 

W piątsk rano przybył z Kowna 
do Rygi prof. Simpson, b. przewo- 
dniczący komisji arbitrażowej, który 
określił litewsko-łotewską granicę. 

Przygotowania do V Targów 
Międzynarodowych w Rydze. 

Administracja V Targów Między” 
narodowych w Rydze otworzyła cały 
szereg nowych pawilonów, celem 
przyjęcia napływających ciągle ekspo- 
natów. 

Koła handlowe twierdzą, że obec- 
nie Targi w Rydze edniosą niebywały 
sukces. 

L posiedzenia Rady kijokiej 
W dniu 20 b. m. odbyło się po- 

siedzenie Rady - Miejskiej, przewod- 
niczył prezydent m. Wilna p. Bań- 
kowski sekretarzował p. M. Dziewic- 
ki. 

Na powyższem posiedzeniu mię- 
dzy innemi zostało uchwalonc: 

1) Na miejsce ustępującego człon- 
ka Komisji Finansowej p. M. Dzie- 
wickiego Reda - Miejska jednogłośnie 
uchwaliła powołać radnego p. Ed- 
munda Kowalskiego. 

2) Na miejsce ustępującego człon- 
ka Komisji Prawnej p. M. Dziewic- 
kiego Rada - Miejska powołała p. Cze- 
sława Szumkiewicza. 

3) Dokonane zostały wybory człon= 
ków i ich zastępców do komisji po- 
mocniczej dla rozpatrzenia zażaleń 
na wymiar podatku lokalowego przy- 
czem zostali wybrani: p.p. Kowalski, 
Ślusarz i Szeskin, oraz zastępcy p.p. 
Umiestowski, Godwod i Kruk. : 

4) Również dokonany wybór 3 
przedstawicieli od Rady - Miejskiej na 
zjazd wojewódzki pracowników sa- 
morządu powiatowego miejskiego i 
gminnego który się odbędzie w dniu 
24 b. m. przyczem zostali wybrani: 
prezydent m. Wilna p. Bańkowski i 
ławnicy p. Abramowicz i p. Piegut- 
kowski. 

  

  

wie powołania komisji do opracowa- 
nia i przedłożenia Radzie - Miejskiej 
wniosku w przedmiocie dostosowania 
uposażenia prezydenta i członków 
magistratu do rozporządzenia prezy* 
dantn Daasrypocpeolitej < dr. 30 gru- 
dnia 1924 r. Do powyższej komisji 
zostali wybrani p.p. Engiel, UUmiastow- 
ski, Korslec, Uclachowski i Janowski, 

Również został przyjęty referat w 
sprawie przyznania prowizorycznego 
kredytu budżetowego na miesiąc 
czerwiec 1925 rok. przyczem zostało 
uchwalono w sprawie powyższej 430 
tysięcy złotych. 

7) Odłożony został wybór przed- 
stawiciela do Rady Opieki Społecz- 
nej i w końcu został uchwalony bud- 
żet na 1925 r. w sumie 7.147.186 zł. 

сяквеесвасиниситие 44-170 - - 

Teatr Polski 

Dziś premjera 

Hiszpańska Mucha 
farsa Bacha. 

Początek o godz. 8 wiecz. 

  

  

Jutro w niedzielę o godz. 4 pp. 

przedstawienie dla młodzieży 
1 dzieci. 

Jak Witek Wileńczk pognębił śmierć 
Baśń fantąstyczna. 

  

się wydawać nową gwarancją dla 
Polski. 

Dla innych przeciwnie, słowa 
Stressemana mogą mieć ten wynik, 
że wykażą one sojusznikom koniecz- 
ność oznajmienia, iż nie dopuszczą 
nigdy do rewizji granic wschodnich. 
(Pat.). 

  

tał się M. Cambon z ożywieniem. 
„Bardzo było ciężko powiedzieć coś 
podobnego". 

„Tak panie ambasadorze, pan 
powiedział i aczkolwiek jestem an- 
glikiem, nie obraziłem się z tego 
kowodu, gdyż sytuacja byla nadzwy- 
czej ciężka I cdpowiedziainošė pań- 
ska była przerażająco wielka”, 

„Ach“ 
dalej. „Te trzy tylko dni były jedy- 
nie najcięższe z całago czasu, który 
spędziłem w Londysie — 1-szy, 2-gi 
i 3-ci sierpnia roku 1914 go. Zrozum 
Pan co one oznaczały. Wasz gabinet 
omawiał sprawę kryzysu Europejskie- 
go kilkakrotnie. Mogliśmy rozliczać 
na poparcie tylko trzech lub czte- 
rech ministrów. 

A wiele ministrów, aczkolwiek nie 
wszyscy, było pod wpływem potęż- 
nych przedstawicieli znacznej ilości     wzmiankowane zdanie, świata handlowego na korzyść neu" 

5) Został przyjęty referat w spra- . 

ciągnął M. P. Cambon ; 
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z Ksżda placówka związkowa па } 
gorje, nadania numerów, ujedno- 

1 Życia nauczyciejstwa Wcłyniu wykszuje w powyższej dzie- 
- stajnienia ubioru i uprzęży etc. (X). 

Zjazd Nauczycielstwa Związ- 

kowego w Święcianach. 

W dniu 10. V. b. r. odbył się w 

Święcianach Zjazd Nauczycielstwa 

tamtejszego powiatu. W zjezdzie z 

ramienia Zarządu Związku breli u- 

dział p. Gałązka i Kalinowski, obec- 

nym był również p. Porembski Irspek- 

tor Szkolny. 
Omawiano sprawy związane z 

przyszłym Zjazdem Wojewódzkim w 

Wilnie, dalej — działalność Nauczy- 

Cielstna Związkowego na polu oświsty 

pozaszkolnej, sprawy organizacyjne 

odłożono na Zjazd Wojewódzki (11, 

12, 13, czerwca). Ze spraw prac bie- 

żących na uwagę zasługują: opodnt- 

kowanie się na rzecz miesięcznego 

kursu metodyczno-pedagogicznego w 

Śmięciansch, dalej stworzenie fun- 
sduszu stypendjalnego dla 6 semina- 

rzystówek) 4 w Święcianach 2 — w 
Trokach. 

Obrady cechowało żywe zaintere: 

sowanie się sprawami szkolnemi i 

ošwiatowemi. 

Wojewódzki Zjazd Nauczyciel- 

stwa Związkowego na Wołyniu 

W dniach 9 i 10 maja bir. odbył 

się w Kowlu doroczny Wojewódzki 
Zjazd członków Związku Polskiego 

Nauczycielstwa Śzkół Powszechnych 
ziemi Wołyńskiej, w którym oprócz 

delegatów Ognisk i Oddziałów po- 

wiatowych wzięli udział z ramienia 

Zarządu Głównego wiceprezes Związ- 

ku poseł Nowicki wraz z generalnym 

sekretarzem i refarentem  organiza- 

cyjnym. 
azd gościł przedstawicieli władz 

szkolnych, ponadto uczestniczyli w 

Zjeździe: reprezentacja miejscowego 
gimnazjum koedukacyjnego i wojsko- 

wości, katecheta szkolny, poseł Hnusz 

i kilka osób z pośród społeczeństwa. | 
Obrady Żjazdu pełne żywego za- 

interesowania się szkolaictwem i o- 

światą na rubieżach Państwa trwały 

dwa dni. 
Wygłoszono referaty: 
1) o powinnościach nauczyciela, 

wykazujący cały szereg ideowych i re- 

alnych zagadnień odnoszących się do 

pracy nauczycielskiej w szkole, do 

pracy Oświatowej wśród szerokich 

mas narodu, zagadnień zmierzających 

do wychowania dzielnych i prawych 

o zdrowym duchu i ciele obywateli 

Państwa, których celem będzie za- 

pewnienie najwyższego dobra Rzeczy- 

pospolitej Polskiej; : 
`2) o samorządach szkolnycb, da- 

jący obraz szkolnictwa powszechnego 

w dobie powojennej. Zgłoszone re 

zolucje przez referenta domagają się 

ujednostajniania samorządów szkol- 

nych na całym obszarze Rzeczpospo- 

litej Polskiej, opracowania przez Rząd 

zasadniczych ustaw o organizacji władz 

szkolnych, zapewnienia udziału i wply- 

wu w samorzędach szkolnych sferom 

fachowym nauczycielskim i pokrywa- 

mia przez Skarb Państwa rzeczowych 
potrzeb szkoły; 

3) o Kasach pożyczkowo-oszczęd- 

nościowych, zalecający tworzenie przy 

Oddziałach i ©gniskach Kas jako re- 

alnego czynnika pomocy koležen- 

skiej w potrzebie i nieszczęściu, któ- 

ry tem samem wzmocniłby ekono= 

miczne znaczenie  nauczycielstwe 

związkowego i jego społeczne sta- 

nowisko. 
W referacie organizacyjnym omó- 

wiono znaczenie ideowo-zawodowej 

organizacji zwięzkowej, cel i jej dzia- 

łalność na polu kulturalnem przez 

szerzenie oświaty drogą odczytów, 

pogadanek, urządzenia kursów dla 

dorosłych i analfabetów, samokształ- 

cenia się i współpracy z instytucjami 

oświatowemi. 

    

tralitetu  Anglji. 
pierwszego sierpnia odbyło 

gie posiedzenie gabinetu. Wkrótce 

potem widziałem się z Greyem, któ- 

ry mi powiedział iż rząd nia był w 

stanie powziąść decyzji co do inter- 

wencji w wojnie, Mówił bardzo pex 
ważnie. Odpowiedziałem mu, że nie 

mogę i nie powiadomię swego rządu 
o tem. 

„Po tem wszystkiem co zaszło 

między innemi krajami, rzekłem, po 

wycofaniu naszych wojsk na dziesięć 

kilometrów od granicy, tak že pa- 

trole niemieckie mnogą przebiegać 

nasze tereny bez wszelkich przesz: 

kód, gdyż de tego stopnia baliśmy 
się wszelkich pozorów prowokacji z 

naszej strony, po zawarciu umowy 

między władzą morską waszą i naszą, 

zgodnie z którą cała nasza potęga 

morska została skoncentrowaną na 

morzu Śródziemnem w celu oswo- 
bodzenia miejsca dla koncentracji 

  

Zrana w sobotę 
się dru- 

dzinie wielki dorobek pracy; podtrzy- 

mując nią i wzinacnisjąc ducha na- 

rodowego na rubieżach szerzy oświa* 

tę tsk potrzebną na ziemi wołyńskiej. 

Pewne czynniki zamiast zaintere: 

sować się, zachęcić i pobudzić do 

intesywniejszej pracy zrzeszone nau- 

czycielstwo, rzucaja mu kłody pod 

nogi | zabraniają obywatelskiej pracy, 

jak to czyni inspektor szkolny z 

Włodzimierza. 

Teatr Polski. 
Mazepż, dramat w 5 aktach 

J. Słowackiego, 

Niejednokrotnie wystawiono Ma- 

zepę w Wilnie, pierwszy raz па ©- 

twarcie teatru polskiego w 1905 roku, 

w starym Ratuszu, grał utwór Sło- 

wackiego zespół p. W. Młodziejow- 

skiej z p. Pawłowskim w głównej 

roli. 

Nie možemy nic nowego dodać 

do obecnie wystawionego dramatu, 

gdyż w taj obsadzie był już grany. 

Z przyjemnością stwierdziliśmy raz 

jeszcze staranną grę i dobre, proste 

a efektowne dekoracje, ze zmienia- 

nem tłam na ostatnim planie. 

Szlachetna I zadumana była gra 

p. Jaroszewskiej, która w ostatnich 

scenach sięga wyżyn silnego napięcia 

dramatycznego, nie zatracając linji 

wdzięku i poetycznego rozmarzenia 

jakim Słowacki obdarzył tę biedną 

ofiarę losu. 
P. Godlewski utrzymywał jak mógł 

tę, od początku do końca tragiczną 

rolę. Kazimierze, aż nużącej od. prze- 

ładowania rozpaczą, 'p. Godlewski 

dał postać szlachetną i silną. P. Ki- 

jowski wdzięczaie grał pazia, jestto 

edna z lepszych kreacjitego artysty, 

cóż kiedy skandalicznie wiersza nie 

umiał. 
P. Fiszer dobrym był królem w 

miarę śmiesznym i mimo to maje- 

SETS 
"P. Chmielińskiego ujrzeliśmy w 

roli przynależnej mu „z wieku i u- 

rzędu”, to jest właśnie ten giest bo- 

haterski ten szlachetny patos, który 

    

razi nadmiarem ekspresji, ruchu, wy" 

ładowania rozpaczy, czy innych na- 

miętności. 
Tak właśnie powinno się grać te 

postaci odległe, widziane przez pryz- 

mat epoki, kiedy w modzie były 

sztylet, trucizna-i trumny, kiedy -ko- 
chankowie musieli 

mierać śmiercią gwałtowną. 
"Sama ekspozytura faktów w dzie- 

łach z owej epoki jest już jaskrawa, 

patetyczna | wstrząsająca, podkręślać 

ja należy intonacją głosu 1 spójrze- 

niem mówiącem więcej jeszcze niż 

tekst brzemienny. katastrofami. 
Tę ilustrację namietnej, porywa- 

jącej poezji Słowackiego, umie p. 

Chmieliński zatrzymać w granicach 
swej wybuchowej gry oponowanej 

jednak głębokim zrozumieniem cha- 
rakteru oddawanej postaci, oraz kul- 

turę artysty. 

Znać po nim długoletnią pracę 

sceniczną i dobrą, starą szkołę w 

dykcji i starannym opracowaniu gie- 

stykulacji. 
Publiczności było niewielel Nie- 

daje Wilno świadectwa o swej kultu 

ralności, nie, nie dajel - ы 
ro. 

Dr. K. Sokołowski 
Choroby skórne | weneryczne. 

ul. Ostrobramska 2, m. 3. Е 

Przyjmuje od godz. 9—11 1 od 5—7. 

  

  
  

      

waszej floty na morzu Pėlnocnem, 

co pociąga za sobą taki stan rzeczy 

iż jeżeli flota niemiecka posunie się 

w dół kanału | zadecyduje zburzyć 

Kale, Bulonję i Szerburg my nie bę- 

dziemy w stanie okazać żadnego 

sprzeciwu, Pan mówi mnie, że rząd 

wasz nie może zdecydować się na 

interwencję? Jak mogę poslač po: 

dobne zawiadomienie? Wywołałoby 

to we Francji gniew i oburzenie. 

Mój naród powiedziałby iż nas oszu- 

kaliście. Nie mogę posłać takiego 

nie między władzami morskiemi i 

jądowemi waszą i naszą nie były 

ratyfikowane przez nasze rządy, lecz 

macie moralne zobowiązanie nie 

pozostawić nas bez poparcia". 

Zobaczyłem się powtórnie z Greyem 

tegoż wieczora i nazajutrz zrana po 

posiedzeniu gabinetu. Zaledwie w 

niedzielę wieczorem drugiego sierp-   nia powiadomił mnie Mr. Asquith o 

——1 Dziś—Jana deRossi Dezydełego 

Sobota | Jutro—Jośnny Wincentego. 

23 Wschód słońca— g. 3 m. 82 

Maj] zachód „| —g.7 m. 85 

Bibijoteki I muzea- 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—lniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 

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

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory 

—Lelewela 4, zwiedzać 
popo z A 

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

Bibijoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

T-wa Przyjac. Nauk 
možna (za každoraz. 

Bibijoteka 
warzyszeń P. W. I Hufców 
nikańska 13, 

Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu” 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 

oniedziałków rano) od 10 rano do Bwiecz. 

ez przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

P. ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

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

Dominikańska 15, 
, Płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

Centralna Z. B. K. dla sto- 
Szkoln.= Domi- 

  
1 

i leczonim iich rodzinom w Poliklinice 

1 (Domini fiska 15) codz. oprócz dni świąt. 

od 8 —9. 
Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, II piętro, tel. 658, . 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Przychodnia dla gruźlicznych — Želi- 
gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodnia GE LH 
Chomiczewsklego—W. Pohulanka 19, 
Gorošeiekiego—Dakabrginsių 25, 
Miejska—Wileūska 28, 
Oltowicza — Wielka 49. 

Stale dyžurują: 

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

URZĘDOWA. 

— Prezes Najwyższej Izby Kon- 

troli Państwowej w Wilnie. W po”   
w dziełach z epoki romantyzmu nie 

się kochać nie- |d. 23 

szczęśliwie, wylewać strugi łez i u-f 

Polskiego Zrzeszenia 

powiadomienia. Prawda, porozumie- |. 

miedziałek dnia 25 b. m. przyjeżdża 

do Wilna w. sprawach służbowych 

|p. Jan Żarnowski — prezes Najwyż- 
(szej Izby Kontroli Państwowej, który 
zabawi w Wilnie dni parę. (x 

MIEJSKA. 

— и-:(ші stałej del i 
Komisji Kodyfikacyjnej do Wilna 
nastąpi, jak wiadomo dziś w sobotę 

b. m. o godz. 8 min. 10 ;rano. 
Z dworca kolejowego członkowie de- 
legacji pp. Stanisław Rapoport, Ja: 
nusz Jamont, Jan Morawski, i Kazi- 

mierz Głębocki udadzę się do zare: 

zerwowanego dla nich locum, przy 
uł. Jagiellońskiej Nr. 10 m. 2, gdzie 
o-godz. 4-tej po poł. odbędzie się 
konferencja prasowa. Wieczorem o 

s 9tej w letniej siedzibie klubu 

zlachęckiego zebranie towarzyskie 
na cześć delegacji Jutro, w niedzielę 
o godz. 11 1/2 w południe goście 
nasi wygłoszą w auli Kolumnowej U. 

S$. B. referaty informacyjne o prze: 
biegu prac Komisji Kodyfikacyjnej 
i tegoż dnia wieczorem odjadą do 

Warszawy. 

— W sprawie państwowego 

podatku od nieruchomości. Ma 
podstawie art, 4 ust. z dnia 1-go 

kwietnia 1925 roku o przedłużeniu 

mocy obowiązującej przepisów O 

wymiarze i poborze państwowego 

podatku od nieruchomości w gmi- 
nach miejskich oraz od niektórych 

budynków w gminach wiejskich (Dz. 
U. R. P. z dn. 30.IV-25 r. Ne 43, poz. 

296) Magistrat m. Wilna wzywa wła- 
ścicieli nieruchomości względnie za- 

m z członków Zarz. , 

tel. 15 | 16. Udziela bez-, 

        

   

    

   

    

stąpców takowych do składania w 

Wydzi»le Pódatkowym Magistratu m. 

Wilna (Dominikańska 2, pokój 166) 

zeznań o wszelkich zmianach w wy- 

„sokości czynszów najmu nierucho- 

i mości lub ich części niepodlegają- 

cych przepisom ustawy © ochronie 

lokatorów zaszłe w ciągu roku 1924 

lub 1925. O zmianach powyższych 

powiani właściciela nieruchomości 

zawiadomić Magistrat w ciągu 30 dni 

po zaszłej zmienie. s 

"Winni nie zastosowania się do 

powyższego jako też podan'a w 28° 

' znaniu nieprawidłowych danych ule- 

gną karze według każdocześnie obo- 

wiązujących przepisów karnych © 

państwowym podatku dochodowym. 

— Przed przyjazdem metrop. 

Dyonizego. Dn. 20 b. m. przyjął 

p. Delegnt Rządu duchownego pra" 

/wosławnego ks. Epaganowicza i pre- 

zesa narodowej partji rosyjskiej p. 

Iwaszyncawa. 

Omawiano sprawę mającego wkrót- 

ce nastąpić przyjazdu do Wilna, me* 

tropolity Dyonizego. (2). 
Tydzień „Czerwonego Krzy- 

а“ w Wilnie. Zarząd Wileńskiego 

Oddziału Polskiego „Czerwonego Krzy” 

ża" opracował już program tygodnia 

„Czerwonego Krzyża” w Wilnie, który 

w całej Polsce trwać będzie od 31 

maja do 6 czerwca b. r. Rrogram ten 

przedstawia się jak następuje: 
Dnia 31 b. m. — kwesta uliczna. 

Tegoż dnia otwarcie w ogrodzie bo- 

tanicznym jarmarku (sklepy, kioski, 

różne atrakcje) oraz zabawa w ogro- 

dzie Bernardyńskim z muzyką i fe- 

jerwerkami. We wszystkich instytu- 

cjach państwowych i prywatnych, skle” 

pach i t. d. będą sprzedawane na" 

lepki w cenie 10, 20, 50 gr. i 1 zło- 

tego. 
Na czele komitetu organizacyjne” 

go Tygodnia „Czerwonego Krzyża, 

w Wilnie i na Wileńszczyźnie stoją: 

pp. prezes Ludwik Uniechowski,wice: 

prezesi — dr. Jan Michniewicz, prof. 

Szmurło oraz panie: . Feliksowa hr. 

Bróel Platerowa, marszałkowa Bole- 

sławowa Romerowa i Marja z Ma- 

zarakich Kotwiczowa. 
— Radjo-klub w Wilnie. Do Ko- 

misarza Rządu na miasto Wilno 

wpłynęło podanie o zalegalizowanie 

polskiego stowarzyszenia Radjo-Klub, 

mającego za zadanie zaznajemienie 

szerekich warstw społeczeństwa z 

wiedzą współczesnej elektrotechniki 

w zakresie rnechaniki, popieranie 

materjalne wynalazków w tej dzie- 

dzinie oraz dania możności swym 

członkom pożytecznego i przyjemne: 

go dzenia czasu. ` 
a czele stowarzyszenia stoją 

pp.. Stanisław Doboszyński, Ignacy 

Rutkowski i Bołesław Saczkowski (x). 

— Półkolonje letnie. T-wo ko- 

lonjt letnich, łącznie z samorządem 

miasta Wilna, Kasą Chorych oraz z 

wydziałem opieki społecznej przy 

urzędzie Delegata Rządu, projektuje 

urządzić w r. b. tak zwane pėlko- 

lonjs letnie, które ma zamiar r0Z- 

mieścić w 4-ch punktach podmiej- 

skich. W każdym punkcie ma się 
mieścić 50 dzięci. 

W tym celu poczyniono już od- 

powiednie kroki do otrzymania sub- 

sydjów. (x). 

— Owocna praca referatu do 
walki z lichwą i spekulacją. Re- 

ferat do walki z lichwą i spekulacją 
przy urzędzie komisarza rządu na 

miasto Wilno pociągnął w ostatnich 

2 ch tygodniach do odpowiedzialności 
sigioda eik 59 osób za upra- 
wianie lichwy. (x): 

— Doroczny przegląd dorożek. 
W dniu 25 czerwca r. b. na placu 

Łukiskim odbędzie się doroczny prze- 

gląd dorożek, dla podziału na kate- 

-   

RZY SS NS TIT TEL ASME ISA DA OAS ST KVK 

LEKARZY SPECJALISTÓW, 
Wilno, ui. Garbarska 3, telef. 658. 

; projektowanej mobilizacji Anglji i jąc jednak na względzie że zależnie 

poi gwaraneji zgodnie z którą 
lota angielska 
zabezpieczonego przez nas północ: 
nego wybrzeża odczuwałem że Grey 

był razem z nami całem sercem. 

Wiedziałem że Mr Fsgulth 1 Mr Win= 
ston Churchill byli również z nzmi. 
Lecz czy moglł-oni pociągnąć za so- 
bą swoich kolegów, oraz czy byli w 

stanie skłonić lzbę Gmin w kierun- 
ku okazania nam rzeczywistego po- 

parcia?” 

Wspomnienia M. Pawła Cambona 

przerwał H, Steed mówiąc: Proszę 
;przypomnieć panie Ambasadorze ed- 

powiedź Króla Prezydentowi Poincare 
na list z 31 lipca, gdzie treści bardzo 

korrekt lecz niepokojącej zarazem: 

„Mój rząd będzie nadał rozpatrywać 

swobodnie i szczerze razem z M. 

Cambonem i wszelkie dane,które mo- 
ga powstać na tle wspólnych inte- 

ma objąć obronę nie- ; 

SZCZEPIENIE OSPY ze świądectwami szkolnemi od godz. 5 do 6.30 wiecz. 

tod stanu rzeczy w mym kraju wy- 
padki zmieniają się tak szybko że 
niesposób przewidziać przyszły ich 
kierunenk” „Słyszałem pod sekretem* 
ciągnął dalej H Steed że kró! nazy- 
wał później ten list swołm -nieszczę" 
snym listem. Było mu ciężko pisać 
z podobsem zastrzeżaniem w takiej 
chwili*. 

„Jak mógł król działać inaczej 
pomimo swego rządu odpowiedział 
M. Cambon, gdyż jego Królewska 
Mość jest najwięcej kenstytucyjnym 
za wszystkich monarchów nie tylko 

pod względem formalnym, ale i za* 

sadniczym, 
Podobnie jak premjer Jak Mr. 

Balfour i Lord Curzon leaderzy 0p0- 

zycji sprzyjał i on nam serdecznie 

i wykazywał to, o ile mógł nie prze: 

kraczając konstytucji. Odetchnać mo' 

liśmy swobodnie tylko po mowie   resów naszych dwóch narodów, ma- 

.H, Steed. 

reya w lzbie gmin, wygłoszonej wi 

— Pokąsanie przez wściekłych 
psów. W b. m, zanotowano 2 oso- 

by, pokąsane przez wściekłych psów. 

WOJSKOWA. 

— Wypłata zasiłków dla rezer- 
wistów. Delegat Rządu w Wilnie o- 
trzymał telegraficzne zawiadomienie 
z ministerstwa spraw wewnętrznych, 

iż w tych dniach ukaże się ustawa, 

według której będą wypłacane zasił- 
ki dla rezerwistów, powołanych na 
ćwiczenia do wojska. (x). 

Z PROWINCJI. 

— Stan bezrobocia w pow. 
Dziśnieńskim. Według danych sta: 
rostwa pow. Dziśnieńskiego, bezro- 
bocie na terenie tego powiatu jest 

bardzo nieznaczne i koncentruje się 
przeważnie w środkach miejskich jak 
Głębokie (10 bezrobotnych), Dzisna 
(60 bezrobotnych) I Druja (90 bezro- 
botnych). 

Wymienieni bezrobotni są to ro- 

botnicy sezonowi, którzy w czasie od 
miesiąca października do miesiąca 

marca stale są zatrudnieni jako tka- 
cze w najrozmaitszych zakładach 
(czochralniach). 

Oprócz podanej liczby bezrobot- 
nych jest jeszcze cały szereg bezro- 
botnych obcokrajowców w liczbie do 

400 osób. Element to jest przeważ- 
nie małorolny, oczywiście do których 

ustawa nie będzie dotyczyła, Władze 

powiatowe, dla zairudnienia tych 

bezrobotnych, projektują cały szereg 

robót ziemnych i budowlanych. 
Celem dokładnego prowadzenia 

ewidencji tych bezrobotnych, co u- 

łatwi znacznie akcję zabezpieczeniową 

przy wydzłale sejmiku powiatowego 
w Głębokiem ma powstać biuro po" 

średnictwa pracy, który nawiąże ścisły 

kontakt z państwowym urzędem po- 

średnictwa pracy w Wilnie. 
Akcję zabezpieczeniową podejmuje 

się wykonywać na terenie powiatu 

Dziśnieńskiego wspomniany wydział 
z którym zarząd obwodowego biura 

funduszu bezrobocia zawarł odnośną 

umowę, według której sejmik jest upo- 

ważniony do wykonywania w imieniu 

zarządu Obwodowego Biura Fundu- 

szu Bezrobocia rejestracji, ewidencji, 
kontroli bezrobotnych, wypłacania im 

zasiłków Oraz wykonywania wszel- 

kich innych zleceń zarządu Obwodo- 

wego Biura Funduszu Bezrobocia u- 

mową nie przewidzianych, lecz ściśle 

z akcją zabezpieczeniową związanych. 

Za wykonywanie czynności wy- 

dział sejmiku powiatowego otrzymy* 
wać będzie 5 proc. ogólaej sumy 

wypłat, dokonanych dla bezrobotnych. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Na kolonje letnie. T wo ko- 
lonji letnich zażądało od Magistratu 

spisu 200 dzieci szkół powszechnych 

NERO ROTE W NOW WSOP ZG OFK AR 

ma zamiar dać ogłoszenia 

Kto do „Kurjera Wileńskiego”, 
„Dziennika”, „Expressu”, „Słowa” 

i wszystkich bez wyjątka pism, 
wychodzących w Wilnie i na prowin- 

cji — niech zadzwoni 

— telef. 82 == 
do Biura Reklamowego St. Gra: 
bowskiego, Garbarska 1 

  

Teatr Letni 

Dziś premjera 

Najpiękniejsza z kobiet 
operetka Bromme 

  

Początek o g.8 w. 

  

Jutro o godz. 4-ej popoł. 

Występ znakomitej tancerki 

Jadwigi Hryniewickie] 
W programie: Chopin, Schuman, 

| Grieg. 

  
poniedziałek wieczorem dniu 3-go 

sierpnia. 

„Prawdopodobnie Panie Ambasa- 

dorze rząd wiedział już wówczas © 

niemieckiem ultimstum  wystosowa- 

„nem do Belgj! I zdecydował się na 
- wojnę? 
r „Rząd mógł wiedzieć jak również 

„nie co do ultimatum, odpowiedział 

| M. Combon, lecz o inwazji do Belgii 

nie wiedział. Niezależnie od tego po: 

'teżne wpływy na korzyść neutralita- 
i tu działały stele. Zmarły Lord Rot: 

„szyld powiedział mnie iż był wezwa- 
"ny do Nr. 10 na Downing Street, 

| podczas posiedzienia gablnętu, zrana 

drugiego sierpnia. Mówił przytem że 

tdziałał na korzyść interwencji, lecz 

co do prawdziwości swych słów nie 

przekonał mnie. 
„Niektórzy myślą ża pan miał 

słuszność powątpiewsjąc" przemówił 
Stefan Kader, 

D. c. n.
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miasta Wilna, które mają być wysła- SPRAWY SAMORZĄDOWE. | WYPADKI I KRADZIEŻE. Teatr i muzyka. Otwarcie sezonu kolarskiego. 

NE W niedzielę dnia 24 b. m. w parku 

ne do kolonii letnich. 
Wobec powyższego lekarze szkół 

powszechnych wybrali z 10 szkół 

powszechnych śródmieścia 100 chłop- 
ców i 100 dziewcząt. (x). 

— Na poratowanie zdrowia 

chorych uczenic. Opieka Szkolna 
przy Państwowej Przemysłowo Han- 

dlowej szkole żeńskiej im. 

Dmochowskiej, urządza w sobotę С. 

23 maja w godzinach 4—8 p.p. w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligow: 
skiego loterję fentową uroz coną 

różnemi atrakcjami. Fanty na loterję 

są przygotowane przez uczennice tej- 

że szkoły i wiele z nich posisda war- 

tość artystyczną. Dochód z  ioterji 

przeznaczony jest na kolonje istnie 
dla niezamożnych uczennic. 

  

Opieka Szkolna ufa, iż nasze spo- 
łeczeństwo poprze swą ofiarnošcią 
tak szlachetny cel. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Cech blacharzy i kotlarzy. 
miasto Wilno | Komisarz Rządu na 

zarejestrował statut cechu blacherzy 
i kotlarzy. (x). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie Org. Mł. Nar. U. 
8. B. Zarząd Organizacji Młodzieży 
Narodowej U. 5. B. w Wilnie niniej- į 
szem zawiadamia, że w niedzielę 
dnia 24 maja r. b. o godz. 12:ej w 
połud. w lokalu Związku Młodzieży 
Wiejskiej ul. Ludwisarska 7, m. 4, 
odbędzie się Walne Zebranie człon- | 
ków z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Sprawozdanie z Rady Naczel- 
nej Org. Młodz. Narod. 

2) Sprawy wewnętrzne 
nalne. 

3) Bieżące sprawy akademickie. 
4) Wolne wnioski. 

i perso- 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Białoruskie T-wo Naukowe 
Ministerstwo spraw wewnętrznych za* 
twierdziło statut Białoruskiego Towa | 
rzystwa Naukowego, mającego na 
celu rozwój nauki białoruskiej, zakła- | 
danie bibljotek, muzea etc. 

Na czele Towarzystwa stoją p.p. 
Łuckiewicz I Taraszkiewicz. (x). 

— Przyaresztowanie „Bialoru- 
skiej Doli“. Wladze administracyjne 
przysresztowsly Na 36 „Bialoruskie| 
Doli" z dnia 22 b. m. za umieszcze- 
nie artykulu p. t. „Odglosy procesu 
w Równem”. (x). 
       

Wileńska 38. 

KINO- TEATR „Piccadilly 
Wielka Nr. 42. 

BĄCZNOŚĆ щ 
  

  

Emmy; 

dowy film 1925 r. Potężgy 
w roll gł. znana powszechnie w 

  

— Zjazd wojewódzki praco- 

wników samorządowych. Dnia 24 
b. m. w sali obrad Rady Miejskiej 

(Dominikańska 2) odbędzie się zjazd 

wojewódzki pracowników Samorządu 

Miejskiego, powiatowego i gminnego 

dle województw Wileńskiego i No 

wogródz:'ego. 

Zjazd poprzedzi nabożeństwo o 

godz. 9 w kościele św. Ducha przy 
ul. Dominikańskiej. 

i Na porządek dzienny złożą sio 

| referaty | sprawy zawodowe. 

Refersty: 1) Zosczenie samorządu 

(w pracy” społecznej. 2) Stan semo- 

lrządu w województwie Wileńskim. 
3) Rola pracownika ssinorządowsgo 

w społeczeństwie. 4) Stan ustawo- 
dawstwa samorządowego. 

Sprawy zawodowe: _ 1) Cele I za- 

fdania związku. 2) Zabezpieczenie 
' emerytalne pracowników samorządo- 

wych. 3) Pragmatyka służbowa. 4) 
Sprawy organizacyjne. (x). 

RÓŻNE. 

| — Odznaki inteligencji w pe- 
jlicjl państwowej. W dniach naj- 
i bliższych mają być wprowadzone od- 
| znaki dla inteligentów, posiadających 
odpowiedni cenzus naukowy i da 

oficerów rezerwy, znajdujących się 
na stanowiskach niższych funkcjo 
i narjuszów policji państwowej. (x). 

|  — Oddział Państwowego Ban- 
ku Rolnego w Wilnie. Mowopo 
wstający Oddział Państwowego Ban 

«ku Rolnego w Wilnie mieścić się bę: 

| dzie w gmachu byłego Banku Wło- 
' ściańskiego przy ulicy W. Pohulanka 
24. Lokal niezbędny dla pomieszcze: 
nia biur Oddziału Banku będzie 

zwolniony do dnia 15 czerwca r. b., 
w którym to terminie rozpocznie się 
organizacja Oddziału. Rozpoczęcie 
czynności Oddziału Banku przywidy 
wane jest w połowie lipca r.b. Przyj: 

mowanie podań o posady w Banku 

| będzie dokonywane przez Dyrektora 
| Oddziału po 15-tym czerwca r. b. (x). 

— Sprostowanie. Do artykułu wstęp- 
nego we wtorkowym numerze naszego pis- 

! 

      

| skie. Mianowicie tam, gdzie jest „dobrobyt 
niezliczonej ilości wypróbowanych komuni- 
stów I rządzą wśród całego narodu stano- 
wią obu współczesnej Rosji”; — winno być: 

| „debrobyt nielicznej ilości wypróbowanych 
komunistów i nędza wśród tałego narodu 

! stanowią obraz współczesnej Rosji. 
Tak same ostatni zwrot artykułu brzmi: 

„Nittl postawił kwestję jasno aczkolwiek cy- 
nicznie”; winno być: „Nitti postawił kwe- 
stję aczkolwiek cynicznie, lecz jasno”. 

  

    

      
      
       

Fa 

w Wilnie. 

dniu 21 b. m., pozbawił się życia przez po- 
wieszenie Aleksander Murza—Murzicz uczeń 

8 klasy gimnazjalnej, zam. przy ul. Slera- 
kewskiego 31. Przyczyny samobójstwa nie 

ustalono. Zwłoki zabezpieczono 
— Usiłowanie samobójstwa. W 

dniu 21 b. m., o godzinie 13, usiłowała 

otruć się esencją octową Mikutowicz Zofja, 

zam. przy ul. Piwiarskiej 10. Desperatkę w 

stanie nie zagrażającym życiu przewieziono 

do szpitala. Przyczynę usiłowanaija samo- 

bójstwa narazie nieustalono. (1) 

znalezione 2 podrzutki płci męskiej z któ- 
rych jeden w wieku około 4 tygodni, zo- 

stał znal =--bramie pr. 12 przy ul. 

Zamkowej, a drugi w kiatce schodowej. 
Podrzutków skierowano do przytułku Dzie- 
ciątka Jozus. (1) 

— Pożar w fabryce zapałak, ' W 
dniu 22 b. m. w fabryce zapaiek, „Wiija” 
przy ul. Wróblej 5, wybuchł pożar który 
został stłumiony przed przybyciem straży 

ogniowej. 
— Pożar. W dniu 22 o godzinie 8, 

  

  

ma wkradły sią dość przykre błędy drukar. 

Wilnie. Primadonna o 
Józet WĘGRZYN. 

| Dziś Oko zasoko. w si 

W QGRODZIE BOTANICZNYM 

WIELKI JARMARK na Polski Czerwony Krzyż 
odbędzie się od dn. 31/V do dnia 7/VI b. r. 

Prosimy Panów Kupców i osoby zainteresowane, chcące wziąć udział w takowym, 

o łaskawe zgłoszenie się w celu omówienia szczegółów codziennie od 'g. 10—1 i ód 

3—5 do sekretarjatu Koła Polek, Jagiellońska 1—3. 
Zapisy od poniedziałku 11 maja b. r. 

    
| Sprzedaje 

Dowiedzieć sję J. 

wybuchł pożar w sklepie spożywczym nale- 

żącym do Kogier Rochy, mieszczącym się 

przy ul. Zawalnej 40, ogień został nie- 
zwłocznie stłumiony. Straty wynoszą 506 
złotych. Przyczynę narazie nie ustalono. (!) 

|  —Złedzieje też lubią kolekcje. 
W dniu 20 b. m. z mieszkania Misnowskie- 
go Stanisława zamieształego przy ul. Zyg- 
muntowskiej 12, nieznani sprówcy za pe- 

mocą włamania skradil 35 rubli w złocie 
biżuterję | kolekcję złotych tabakierek war- 
tości 20 tysięcy złotych (I) 

, Na prowincji. 
— Zwierzęce morderstwo, W dniu 

12 b m. Łuszczyk Teodor, mieszkaniec wsi 
Dubowo gminy Wiaszyńskiej powiatu WI- 
lejskiego zamordował 8 miesięczne dziecko 
swej kochanki Staszkiewiczowej Olgi, przez 
zakopanie go żywcem do ziemi. 

Przestępstwo zostało dokonane w 'ol- 
warku Gunicze. Sprawcę ohydnego mcerder 
stwa zatrzymano i osadzono w więzieniu. 
Dochodzenie w sprawie powyższego mor: 
derstwa prowadzi sędzia gsledczy Ii rewiru. 

— Redzice plinujcie swych dzieci, 
W dnin 16 b. m. w rzece Mereczance uto- 
nął podczas kąpieli Józef Biżak lat 14, 

| mieszkaniec wsi Posolcze gm. Olkienickiej. 
— Mały nożowalk. dniu 15 b m. 

w Czerwonym Borze gm. Szumskiej powia- 
tu Wileńsko Trockiego, Kaczyński Józef 
lat 14, zadał renę rożem w bok Lisow- 
sklemu Edwardow. lat 14, którego skiero- 
wano do szpitala waąSzumsku. (I) 

— Ostrożnie z 50 groszówkami. 
Prochorin Jan zam. w Nowo-Wilejce z4- 
meldował policji. że w herbaciarni miesz- 
czącej się również w Nowo Wilejce przy 
ul. Kolejowej wydano mu fałszywe 50 gro- 
z. > w sprawie powyższej w 
joku. 

— Pożar I śmierć od ploruna. W 
dniu 10 b. m. wskutek uderzenia piorunu 
została zabitą Marjanna  Filipowiczowa 
mieszkanka wsi Tawrono-gminy Bohińskiej 
pow. Dziśnieńskiego. Od tego samego plo- 
runa wybuchł pożar, wskutek którego spa- 
liły się zabudowania gospodarskie na szko” 
de Filipowicza Eljasza, Filipowicza Michała 
„Kurgo: Jana, Drabowicza Aleksandra 
1 Wierszuna Foki. Straty wynoszą 3,066 
złotych. (1) „*   

      

ynna Dagny Servaes | inni. 

3—1 

się dom w 
Zwierzyńcu przy ulicy 

| Gedyminowskiej 66. 

I Kto pożyczy 500 złotych 
odnajmię mieszkanie na 

roku w Zwierzyńcu. 
asiń- 

\ 

— Samobójstwo maturzysty. W 

  
z na ekrane! Roko: „Kiedy kobieta zdradza męža“ 

retki Kazimiera NIEWIAROWSKA | luminarz scen Polskich 

Dramat drotyezny z krainy piasków, krwi I słońca w 8 wielkich aktach. 
I głównej pri mabaleriny petersburskiego baletu 

NAZIMOWA. 

hutynowany kraj 
cywilny i wojskowy 

z dłuższą praktyką w pierwszorzędnych 

pragnie zrinienić posadę 
od 1.VII 25 lub później. 

Łaskawe oferty: Poznań, W. Garbary 14, 

Mieczysław Pąkciński. 

  

— Teatr Polski. Na dziś кутпастог@ 
została premjera przezabawnej farsy Bacha 

p.t. „Hiszpańska mucha”. Publiczności 
żądnej spędzenia paru godzin w ustawicz- 

nym śmiechu rekomenduje się to wido- 

wisko, gdyż farsa ta od początku do koń 

ca śmieszy do łez. „Hiszpańska mucha” 
grana będzie u nas tylko parę razy, 

W próbach sztuka nastrojowa Czechowa 
„Wujaszek Jaś”. е 

— Teatr Letni (ogród po Bernar- 

dyński). Dziś wznowienie od roku nie 

granej u nas operetki p. t. „Najpiękniejsza 
' 4 ł 

*"Podrzutki. W dn. 21 b. m. zostały | z kobiet*. Operetka ta w zeszłym sezonie 
zdobyła sobie rekord powodzenia. Należy 
się spodziewać że 1 obecnie przypadnie 
do gustu publiczności, tem bardziej że ob- 

gada będzie dosk le z pp. Kozłowską, 

Jaworškų, Sampo im, Kurnakowiezem, 

Wiiowskim i De'kowskim -n8_czele. 
— Pokaz taneczny Jadwigi Мту 

miewickej. Znakomite młoda tancerka J. 

Hryniewicks, według zdani krytyki war 

szawskiej | zagranicznej, posiada nieze- 

wielki talent, szczególniej w 

  

  

  

    

po jų 
tańcach, których żywiołowość I posena 
impet nieraz wręcz oszałamia, ażdy ruch 

ł szczegół artystki jest sharmonizowany z 

akomparjamentem Ilustracji muzycznych. 

J. Hryniewicka wystąpi U nas w Teatrze 

Letnim w najbliższą niedzielę o g. 4-ej PP. 

W programie: Chopin, Grieg, Schuman. 
— Przedstawienie dia dzieci | 

młodzieży. W niedzielę o godz. 4 pp. 

Teatr Polski daje premjerę efektowne| I 

barwnej baśni dla młodzieży p. t „Jak WI- 

cek Wileńczuk pognębił šmierė“, Udział 

artystów tej miary, co pp. Grabowska, Ja- 
sińska, Kijowski (Wicek), Godlewski, Ne 
romski. Wyrwicz I inni, daje rękojmię wy- 
sokiej wartości artystycznej tego widowiska. 
Dekoracje z pracowni „Zielony Kot". 

        

Ze sportu. 
1 p. p. Leg.—Z. A. K. S. 12:0 (8:0). 

We czwartek dnia 21 b. m. na boisku 
1 p p. Leg. (góra Buffałowa) odbyły się 
zawody, w piłkę nożną pomiędzy 1 p. p. 
Leg. a Ž. A. K. S. z wynikiem 12:0 dla 1 
p D. Leg. Wynik świadczy o grze i sile 
drużyn. (x) 

Sparta (jun.)—Ż.A,K.S. (jun.) 1:0 (1:0). 
Zawody 1 p. p. Leg. z Ż. A. K. S. po- 

przedziły zawody Sparta (jun.)—Ż. A. K. 5. 
(jun. z wynikiem 1:0 dla „Sparty”. 

Prawidłowy wskaźnik siły tych drużyn 
był by 3:0, lecz sędzia p. Sznelder nie do- 
puścił do tego. Podobno p. Srnelder jest 
sędzią egzaminowanym. Jeżeli tak, to za- 
chodzi pytanie czy ci, którzy go egzami= 
nowali, znają się coś na tym sporcie. (x). 

W. K. 8. 1 p. p, Leg.—Sparta. 
W niedzielę dnia 24 b. m. o godz. 5-ej 

pepoł., na bolsku 1 p. I Leg. (góra Buffa- 
łowa) odbędą się zawody w piłkę nożną 
pomiędzy W. K. $, 1 p. p. Leg. a „Spartą“. 

Kurs Instruktorsk! lekkoatletyczny. 
Na skutek usilnych starań tut. A, Z. S. 

przyjechał na tydzień do Wilna p. Gruner, 
trener lekkoatletyczny A. Z. 8. warszów- 
skiego, który podczas swego pobytu popro- 
wadzi kurs instruktorski dla lekkostietów 
wileńskich. (x) 
  

firmach, 

sportowym im. gen. Żeligowskiego odbę- 
dzie się oflcjalne otwarcie sezonu kolar- 
skiego oraz zawody. 

Obok zwykłych wyścigów torowych od- 
będzie się bieg z przeszkodami przez górę 
„Trzech Krzyży* i rzekę Wilejkę, jazda kon- 
kursowa o nagrodę prezesa Wileńsk ego 
Towarzystwa Cyklistów p. Stanisława Boim- 
skiego I inne pokazy. 

Początek o godz. 4 ej popoł (x) 

    

Rozmaitości. 
Mowy „Malpolud“. 

Tombazi bawi obecnie 
wa w Himalajach. W 

em sąsiedztwie Mont Everest, na prze- 
smyku Kabur, na wysokości 5 | pół tys. 
metrów Tombazi ujrrel zdaleka na śniegu 
dziwną postać. Zwrócił w tamtą stronę lor- 
netkę i ujrzał rodzaj goryla, ale o cechach 
bardziej ludzkich Podążył szybko w jego 
stronę ale małpolud schronił się do po 
bliskiego lasku. 

Tombżzi odfotografował jego ślady na 
śniegu. Nowy „Małpolud* jest osobnikiem 
potężnie rozwin'ętym. Jego stopa ma 40 
em. długości. Tombazi mniema, że wpadł 
na ślad typu pośredniego między gorylem 
a nem człowiekiem. 

ten sposób teorja Darwina zyska по- 
wych zwolenników, o ile oczywiście nowy 
małpolud nie okaże się zwyczajną... kaczką. 

      

    

Podróżnik włos 
skspedycją 
    

     

  

  
————————— 

Giełda warszawska 

z d. 22—V 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,07 P26,14 26,01 
Dolary 5,18 5,20 5,17 
Holandja 209,05 209,55 208,56 
Londyn — — 25,26М2 25,83 25,20 
Nowy York 5,18!/2 5.20 5,17 
Paryž 26,80 26,86 26,74 
Praga 15,41 15,44 15,38 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,15 21,20 21,10 
Szwajcarja 100,55 100,80 100,30 
Stockholm 139,10 139,45 138,75 
Kopenhaga 97,50 97,84 97,36 
Funty ang.  25,22!/2 25,29 25,16 
Frank! fr. 27,12 27,19 27,05 
8 proc. Pož. konwers. 70—71, 50 

90—88. Poż. kolej. — 
Pożyczka zł.  71—73,50 
Poż. dolar. 62,50—62,61 
44/8/o listy z.T.Kred.Z.przedw. 23,25,75—21,25 
50/0 listy z. warsz, przedw. 19,25—20—18,75 
41/a 0/0 warsz. przedwoj. 16,50—16 
6*/6 obligacje Warszawy rublowe 13,25—12,50 
 WETEOROAEETOOOBEDE OC ARLES BAOWAROAĘO POOR PTK 

Redaktor Józef Batorowicz. 
RDP 

Cheróby uszu, gardła | nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

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

  

ннн 

PLYT сс оао вЕ ВЫ 
Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkle roboty drukarskie , 

I Introligatorskie szybke 1 dokładnie 

Czasopisma, 

Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe | ilustracyjne 

Światłodruki. 

GÓRZPUCARC OC EOAGEBE 21 
Nieawyczerpane źródło adresów! 

Bytzła z droku | jest do nabycia Rsię- 

  

  

Reprezentantów (enoralnych 
na poszczególne Województwa w całej Rzeczypospolitej Pol- 

skiej poszukujemy, celem umieszczania Aparatów „ORS*. 
Kaucja wymagana 1000 zł. w gotówce lub zabezpieczenie wek- 

slowe i hipoteczne. Zarobek bardzo intratny. Oferty nadsyłać 

prosze pod adresem ORS. Ogólna Reklama Światowa, Kato- 

wice, ul. 3-go maja 1.33. III p. Oferty nieuwzględnione pozo- 
staną bez odpowiedzi. 

30 maja b. r. 

Termin składania ofert tylko do dnia 

Dyrakcja. 

  

ADDED ATS 

Nia 
6 naszej febryki patentowanych ręcznych 

GASNiC 

„DELFIN“ i „SAMUM“ 
na Wileńszczyznę i Województwo Nowogródzkie powierzyliśmy 

  

        zym podajemy do wiadomości, 12 przedstawiciel- 
   

  

p. ZYGMUNTOWI NAGRODZKIEMU w Wilnie ul. Za 
do którego we wszelkich sprawach, dotyczących 

powyższych gaśnic zwracać się prosimy. 

Zakłady Przemysłowe 

Dr. LUDWIK ZIELIŃSKI 
ł Warszawa, Jerozolimska 23, 

T i] 

walna 11а, 

2-1   
  

skiego 10 — 21 

AN ALI 

į iolki 

konwersacji 
poszukuja się. 

Wiadomość w Biurze 
Reklamowym S, Gra- 
bowskiego, 

ska 1, Tel. 82, 

krawiec damski 

M.KORSAK 
mi. SSaiwaryjsk 
Specjainość : ? 

Krawcoga 1 Warszawy 
w prywatnem mieszkaniu | 
przyjmuje szycie sukien, 
okryć, kostjumów oraz 
wszelkie przeróbki, Ceny 
niskie. Ul. Gaona (d. II a 

Szklana) M 12, m. 4 

Pawło- 
wiczowa. 

Pierwszorzędny 

a7-18   

   

   
  

M. Lewandowska. 

Garbar: | 

  
Nerwowi, Neurastenicy, 

którzy cierpią na draźliweść, słabość woli, 
brak energii, melancholję, przesyt życia, bez- 
senność, ból głowy, przesadzoną wrażliwość 
nerwów, śledziennicę, nerwowe zaburzenia 
serca i żołądke, otrzymają bezpłatnie bro- 
szurę Dra Weisego „Cierpienia nerwów”. 
= Gebhard £ Co. Gdańsk, Am Leegen Tor 15. 

PRACOWNIA OBUWIA 
WI. Kozyrewskiego 

dawniej ul. Garbarska 5, została przenie- 
sioną na ul. Biskupią 14 (plac Katedralny) 
p. f. Obuwie „Moderne” — o czem się za” 

wiadamia Sz. Klijentelą. 

Ogłoszenie. 
Dnia i6-go czerwca 1925 r. odbędzie się 

w rejonowem kierownictwie Intendentury 
Wilno (ul. Legjonów 2) nieograniczony prze: 
targ na dostawę arendacyjną mięsa dla g. 
k. m. Wilno, Nowo-Wilejka i Podbrodzie. 

Bliższych informacji zasięgać można w 
rej. kier. int. Wilno, referat żywnościowy co- 
dziennie od godz. 11 do 13-ej. 

Rejonowy Kierownik Intendentury 
„Wilno“, 

L, dz. 3760/Žywn. 

  

ga Bandlono-Przemyslowo-Inlormacyjna „UNO“ 
dająca szczegółowe informacje o handlu I przemy- 
šie Ziemi Wileńskiej, opracowana przez b. Inspek= 
tora Skarbowego A. Skarzyńskiego. — Księga 
600 stron z przesyłką 7 zł Do nabycia w Redakcji 
oraz w księgarniach. Wilne, ul Garbarska 1.1. tel. 82. 

    
   

    

  

       
    
    

    

        

  

TACZKI З-а 
do robót ziemnych I sprzątania ulic, caloželazne, 

ŁOPATY 
z trzonkami, do robót zlemnych bardzo tanio 

poleca ZYGMUNT NĄGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

    

   Ban O ZOO ZEE 

i 
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LVL Cu AEA 
Łóżka angielskie, krzesla, szafy, sto- 
ly, garnitury salonowe, otomany, ma- 

terace i t. d. poleca 

D.-H. Wacław Molodėcki 

Własne warsztaty: tapicerski 1 stolarski, 
pod osobistym fachowęm kierownictwem.   
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