
о
 

Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 127 (279) 
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' ' NIEZALEŻNY ORGAN 
e : DEMOKRATYCZNY. | 

Wyehodzi sodziėnnie prėe2 dni pošwigteeznyeh. 

  

Wilno, Niedziela, 7 czerwca 1925 r. Cena 15 groszy. 
  

  | 

    

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
pė zyka W. Makowskiego, S-to Jańsza 1, Skład pa- 

piera W. Borkowskiego, Mickiewieza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują | Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
telef, 222, J, Karlina, Niemiecka 22, tslet. 605, Biuro ogłoszeń E. 
Sobola, Wileńska 22, tel. 867 |! wszystkie biura rekl. w kraju 1 zegr. l 

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

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

Jutro w poniedziałek 8 b. m. seti KONCERT Wil. Orkiestry Symfonicznej 
pod dyrekcją A. WYLEŻYŃSKIEGO, (dyrsktora Konserwatorjum Wileńskiego), Początek o godz. 8-ej wiecz. 

DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI. 
W dniu dzisiejszym Polska poraz pierwszy obchodzi DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI, pragnąc go uczcić wspólnie z innemi narodami świata, które święcą 

już ten dzień corocznie od dwuch lat. A pragnie go uczcić za tą cichą i ofiarną pracę nad wyzwoleniem człowieka od wyzysku, upośledzenia i niewoli gospodar- 
czej, uczcić za tą pracę, prowadzoną od szeregu lat w mrokach niedoli, w szarzyźnie codziennych trosk i potrzeb nie dla rozgłosu i chwały, a jedynie w imię spra- 
wiedliwości i miłości bliźniego w imię dobra wszystkich i każdego! 3 

W pracy tej dąży spółdzielczość do usamodzielnienia gospodarczego szerokich mas ludności, do zniesienia zdzierstwa, chciwości i krzywdy ludzkiej, — 
do zniesienia wzajemnej walki i nienawiści, —do zorganizowania życia społecznego i gospodarczego na zasadach pracy, sprawiedliwości, solidarności i demokracji, — 
do usunięcia przemocy, panowania jednostek, czy też grup uprzywilejowanych. 3 

A w dążeniu tem stoi ona ponad stany, klasy i partje, szanując w każdym człowieka i jego prawa do godnego ludzkiej istoty życia. 

A więc stańmy wszyscy do tej szczytnej pracy, tworząc przez stowarzyszenia, związki spółdzielcze i spółdzielnie: spożywców, kredytowe, rolne, lub też wy- 
twórcze, nowe życie społecznej gospodarki, łączące wszystkie ludy świata i narody pod hasłem wolności, braterstwa, powszechnego szczęścia i miłości! 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

    

  

Ogród 

po-Bernardyński   
    

  

Związek Spółdzielni Polskich 
Oddział w Wiinie. Ę 

Ф 
Związek Spółdzielczych Stowarzyszeń Spożywców. į 

T-wo Popierania Kooper 

  

Na sezon letni 
obuwie płócienne 

białe i popielate 
męskie damskie 

płaszcze letnie angielskie, krawaty fularowe 
jasne, oryginalne kapelusze „Panama” 

poleca 8—3 

Jan Wokulski i S:ka 
Wilno, Wielka 9. 

  

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

poleca się | 

utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. i 

P o | 

! 
я 
A 
| Podania, oferty, kosztorysy, 

Na przełomie. 
Na europejskim wulkanie dyplo- 

matycznym wre. 

Od marcowej sesji Rady Ligi Na- 

rodów, — kiedy to pogrzebano pow- 
szechny protekół arbiirażowo-gwaran- 

cyjny, zainicjowany przez Herriota 

i Macdonalda — zaszły wypadki niez- 

miernej wagi politycznej,  rozjaśnia- 

jące zaciemniony mgłą tajemnic dy- 

plomatycznych horyzont polityki eu- 

pejskiej. 

Teza Chamberjain'a o pakcie bę- 

dąca platformą polityki angielskiej w 

Europie zdążą, jak wiadomo, do re- 
wizji traktatu wersalskiego. 

Słowa te zostały wypowiedziane 

przez Chamaberlain'a w jego mowie 
pozaparlamentarnej natychmiast po 

powrocie w marcu z Ganewy. 
Opierając się na tych enuncjae- 

jach dyplomacji angielskiej i rozdź- 

więkach w kellaboracji franko-brytyj- 
skiej rozpoczęły Niemcy, zwłaszcza 

po wyborze Hindenburga gwałtowną 
ofenzywę dyplomatyczną, co znala- 

zło wyraz wyraz w mowie ministra 

spraw zagranicznych Rzeszy p, Stre- 
semanna, 

Na samym wstępie zaznaczył p. 
Stresemann, że wykonanie planu Da. 

wesa przez Niemcy nie oznaczą w 

żadnym razie z ich strony jakiego- 
kolwiek wyznania poczucia winy lub 
odpowiedzialności, gdyż „spłaty nie- 
mieckie są ciężarem, narzuconym 
zwyciężonemu przez zwycięzcę siłą 
jego przemocy”. 

Pomimo to Niemcy plan ten bę- 
dą wykomywały, „bo są pewne, że 
wierzyciele ich także wypełnia swe 
zobowiązania”, t. zn. że 16 sierpnia 
r. b. zostanie ewakuowane zagłębie 

Ruhry i terytorjum sankcji. 

Po wzruszającym apelu pod adre- 
,sem Stanów Zjednoczonych o zrozu 
; mienie dla Niemiec” nastąpiło czułe 
objęcie miłosne Rosji i energiczne 
oświadczenie się za układem w Ra» 
pallo. 

Kuluminacyjnym punktem przemó: 
wienia Stresemanna było powtórze- 
nie w oficjalnej enuncjacji od szere- 
gu miesięcy trąbionej tezy, że Rze- 
sza nie uzna nigdy granic Polski i ża 
dlatego ich nie zmienia” bo nie ma 
do tego „ani ochoty, ani siły”,   

  

   Portland 
najlepszych marek oferuje ze 

pośrednio 

    

    
Prasa demokratyczna niemiecka 

określiła trafnie mowę Stresemanna: 

„oczekiwaliśmy wielkiej mowy, była 
to jednak długa mowa”. 

Niemiecki minister spraw zagra- 
nicznych zaczął mówić do mocarstw 
zachodnich tonem wyniosłym i szy- 
derczym. Jeśli dodamy do tego prze- 
«mówienia wyborcze Hindenburga, a 
których podkreślił niepogodzenie się | 
Niemiec z ich granicami wschodnie: 
mi i połączenie się Austrji z Niem- 
cami — będziemy mieli klasyczny 
obraz celu polityki niemieckiej, któ- 
ra kroczy po linji działania, podsze- 
pniętej przez ambasadora angielskie 
go Lorda d'Abernona, a przez Ber- 

lin skwapliwie podchwyconej. 
P. Stremann wyraził się w końcu | 

swej mowy, że Niemcy wypuściły w 
świat swoje „sugestje” nie gwoli re- 
gulacji pokoju, lecz jedynie w celu 
wśrubowania się między Francją i 
Anglją, by zaniechano dotychczaso” 
wej taktyki odpowiadania Niemcom 
i rozpoczęto z niemi poprostu wiel- 
ką dyskusję ogólną o pokoju. 

To rozbrajające wyznanie, które 
łączy się znowu z cynicznem żąda- 
niem ministra obrony krajowej, t.zw. 
Raiswehry p. Gesslera nowych kredy- 
tów wojskowych i popieraniem akcji 

Abdel-Krima w Morokku podnieciło 
dyplomację francuską i angieską, któ- 

re uznały że dłużej z notami do Nie- 

miec zwlekać nie można. 
Ułożono więc gorączkcwo notę 

rozbrojeniową, przy równoczesnem 

postawieniu Francji przed ciężką al- 
jternatywą: przyjęcia tezy angielskiej 
albo rezygnacji z poparcia Anglji wi 
utarczce dyplomatycznej z Niemcami, | 

Prasa francuska mie ukrywa praw. 
dopodobieństwa przyjęcia tezy an- 
glelskiej, która wprowadza nową kon- 
stelecję w Lidze: Narodów i niszczy 

DOM HANDLOWY 

„Bracia CHOLEM“ 
Wilno, ul. Kwiatowa 5, istnieje od r. 1846. Telefony: 353 | 919. 

Związek Rewizyjny Polskich Spółdzielni Rolniczych 
Okręg Wileński. 

  

   
    

-Cement 
Swolch Składów w Wilnie i bez- 
z fabryk 

   

  

Publicyści francuscy pocieszają 
się jednak, że projekty angielski I 
francuski, różne w swych kierunkach 

rozwijają się też w różnych płaszczyz- 

nach, co usuwa niebezpieczeństwe 

gwałtownego ich starcia. 

Najbliższe dni przyniosą decydu- 
jące — dla dalszej współpracy fran- 

cusko'angielskiej rozwiązanie tych 
zawiłych problemów, z których Niem- 

cy ukuły broń straszenia Europy. 
Ostatnie depesza donoszą, iż na 

podstawie osiągniętego porozumie- 

Związek Kółek Rolniczych Ziemi Wileńskiej. 

cji w Wilnie. 

  

Teatr Letni 

Występ Wiktorji Kaweckiej 

Dziś 

Potęga miłości. 
operetka A. Wilińskiego. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

  

  x4 

Wiadomości polityczne. 
Prasa podkreśla niez- 

umiarkowa. wykłe umiarkowanie i 
ny ton uprzejmy ton noty so 

moty rozbro- juszników w sprawie 
zee 40 rozbrojenia Niemiec. 

' " „Figaro“ zaznacza, 
że nota nie ma bynajmniej charak- 
teru ultimatum i łączy się wsposób 
naturalny a ze wszystkiemi poprzed- 
niemi koncesjami, jakie uczyniono 
Rzeszy. 

Francja, daleka od Korzystania ze 
wszystkich praw, przysługujących jej 

„na mocy traktatu, chciała dać do- 
jwód, że pragnie połączenia wszyst- 

' 

Riezwykie 

nia angielsko-francuskiego w spra- kich narodów w pracy nad dziełem 
wie merytorycznego zachowania zo , cywilizacji i pokoju, musi jednak żą: 
bowiązań Francji wobec Polski i Cze- za Ra) gdyż chodzi tu o jej 
chosłowacji — opracowana zostanie , PY" Val „Arbelter Zeitung" 

  jedną część traktatu wersalskiego, 
by wzmocnić drugą,   

pewna formuła pisemna, która ure- | Ze Stinne- 
guluja zakres swobody 

wiązań. 

Dyplomacja nasza winna zdwoić 

swą czynność i zabrać głos w spra- 

wach, które, rozstrzygną o bezpie- 

czeństwie Europy, a co najważniejsze 

naszych granic zachodnich, 

tych zobo- 

Należy uprzytomnić sobie, iż od: 

umiejętnego poprowadzenia linji dzia- 

łania w dużej mierze zależy jakość 
uzyskanych gwarancyj. 

Nie wolno nam zwlekać! 

Ministerstwo spraw zagranicznych 
musi już wziąć udział w wielkiej grze 
politycznej, której widownią jest Eu- 

ropa, bo — tarde venintibus—ossa! 

Teatr Polski 

Dziś dwa widowiska: 

© godz. 4-ej pp. 
przedstawienie dla py solnej 

po cenach zniżonyc 

Jak Witek Wileńczek popnębił śmierć 
baśn fantastyczna. 

  

O godz. 8 m. 15 w. 

Ja tu rządzę. 
krotochwila W. Rapackiego. 

  

Aa A donosi z Berlina: Prze- 
« silenie w Koncernie 

! _':}:"‚‚'„:}':‚:_ Stinnesa možna uwažač 
| "burgowl. za następstwo wyboru 

Hindenburga. 
Młody Stinnes znajdował się właś- 

nie w podróży po Aoglji i Ameryce 
północnej w sprawie uzyskania Кге- 
dytów. 

Rokowania miały być już zakoń- 
czone, gdy nastąpił wybór Hinden: 
burga, pociągając za sobą niedojście 
do skutku układu w sprawie kredy- 
tów dla Stinnesa. 

Nadzieja, że akcja ratunkowa 
wielkich banków podziała uspakaja- 
jąco na giełdę, nie zišcila się“ 

Nastrój na giełdzie był wczorsj 
wprost rozpaczliwy. Partja zniżkowa, 
dzięki zręcznym manswrom, spowo* 
dowała silny spadek kursu nietylko 
akcyj banków Stinnesa, lecz wogóle 
walorów gospodarczych, 

Znamiennem jest, że „Deutsche 
Allgsmeine Zeitung“, będąca własno* 
ścią Stinnesa, wypowiedziała posady 
20 tu redaktorom. (PAT). 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, s;filis 

1 skórne, Przyjmuje 9—12 | 5—8. 
ul. Mickiewicza 24, m, 4. 

D-r S. Margolis 
Gabinat Retnogenowski, prześwietia- 
nia, slegia 1 leczenie promieniemi Roent- 
gena, Wileńska 39 (róg Mostowej). Tel. 920. 
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Сига об оер w ii 
(Ecba z dyskusji budżetowej). 

Dnia 20 b. m. odbyło się posie- 

dzenie wileńskiej rady miejskiej z 
dość, jak zawsze obfitym porządkiem 

«iziennym na którym oprócz innych 

spraw bieżących był do uchwalenia 

preliminarz budżetowy na r. 1925. 

Z powodu celowej czy przypad- 

kowej cbstrukcji ze strony msgistra- 

tu tak posiedzenie zostało zorganizo 

wane, że do dyskusji budżetowej 

przystąpiono|dopiero o godzinie 3 kwa- 

dranse na jedenastą. Były w ten spo” 

sób stworzone warunki ograniczające 
dyskusję do minimum. 

Wobec poczuwania się do obo- 
wiązku wystąpienia publicznego z 

krytyką gospodarki miejskiej i Świa: 

domości, że moje przemówienie w 

dyskusji nad preliminarzem budže- 
towym było grochem o ścianę ma- 

gistratu, skamieniałego od bezłedu i 

bezwładu, poczuwam się do obo- 

wiązku zabrania głosu w prasie, aby 

był usłyszanym przez tych co na* 
prawdę intęresują się sprawami miej- 
skiemi i od tych spraw są trzymani 
z daleka, przy nadmiernie przeciąga: 
jącej się kadencji wileńskiego magi- 
stratu i rady miejskiej, trwającej od 
r. 1919 t. j. juź zamiast jednego aż 
dwa trzylecia, zamiast jednej kadencji 
już dwie. 

We wstępie do swego przemówienia 
zwróciłem uwagę, że w referacie ma- | 
gistratu „w sprawie preliminarza bud- 
żetowego na r. 1925 wyrażono sią 
bardzo dyskretnie o tem, iż prelimi- 
narz budżetowy przedłożony jest Ra- 
dzie miejskiej: z pewnym  opóźnie= 
niem”. 

To opóźnienie jest blisko półrocz- 
ne. Dlaczego inne samorządy działa: 
jące w ramach tych samych obowią- 
zujących ustaw potrafiły przełamać 
te same trudności na jakie się skar- 
ży magistrat wileński i przygotować 
preliminarz bez takiego opóźnienie! ; 

Magistrat wileński nietylko nie*; 
potrafił przygotować na czas preli: | 
minarze, lecz i w należyty sposób , 
przygotować posiedzenia rady miej- ; 
skiej do dyskusji budżetowej na któ- 
rą pozostawiono za mało czasu, roz- 

  

Nie tylko organizacja kontroli | 

szwankuje w magistracie, ale brak 

planu w całej gospodarce i zanie: 

dbanie przeprowadzenia należytej or , 

ganizacji pracy. i 

Wszystkie redukcje  przeprowa- 

dzane przez magistrat i różne komi: ; 
sje nie dadzą należytych rezultatów, | 

dopóki wpierw nie zostanie przepro”: 
wadzony ze znajomością rzeczy po 

dzieł na sekcje, wydziały, stosownie 

do różnych gałęzi prsc gospodarki 

samorządowej, z określeniem Ści- 

słam, za pomocą regulaminu & 10- 

strukcji zakresu działania każdego 

urzędnika. 

Byłoby wskazanem, aby magistrat , 

wil. wydelegował kogo z inteligent ; 

niejszych swoich pracowników na naukę 

do samorządów lepiej funkcjonujących 

i zreorganizował cały system pracy. 

W ten sposób usunie się takie dzi- 

wolągi, że papier bez znaczenia, któ- 
rego podpisanie byłoby w kompe- 

tencji jednego z urzędników  podpi: 

sują szef sekcji, referent i w niektó: ; 

rych wypadkach nawet trzech urzęd: | 

ników. Naprz. stały bilet wejścia na; 

Górę Zamkową ma _ podpisy sekcji | 

finansowej, referenta i bodaj jeszcze | 
trzeciego urzędnika. ! 

Brak planowości i wszelkiego prze-- 
widywania na przyszłość w gospo- | 
darce rady miejskiej przejawia się ; 

w tej obstrukcji, jaką ze strony ma: | 

gistratu i prezesa komisji technicznej 

spotyka żądanie przystąpienia choć 

raz do opracowywania planu rozbu- 
dowy i regulacji miasta Wilna. Wnio 
sek stworzenia odpowiedniej komi- 
sji, która tymby się zajęła przy 

współudziałe specjalistów był sabo- 

towany przez magistrat, w końcu 

rada miejska uchwaliła, aby komisja 
techniczna była też komisją rozbudo- 
wy i regulacji miasta; na papierze 
rozszerzono działalność komisji tech: 
nicznej, lecz de facto nic się w niej 
nie zmieniło, bo tylko się zajmuje 
sprawami bieżącemi, które zelatwin 
bez żadnego planu uprawiając ła- 
taninę. 

Jaskrawy przykład bezplanowej poczynając dopiero o tak późnej go-| 
dzinie, z powodu _ niewydrukewa* | gospodarki magistratu daje elektrow- 

nia i nie rozesłania radnym tych infor: * nia miejska i jej stan katastrofalny. 

macji, które każdy mógł przeczytać Kiedy już blisko przed dwoma 

przed posiedzeniem zamiast wysłu: laty przystępowano do nebycia no- 

chiwania w formie długich naszpliko: wych maszyn do elektrowni miej 

Rozwój sytuacji przesileniowej. 

Dzisiejsza narada z Panem Prezydentem ma 

zdecydować. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W sprawia sytuńcji przesileniowej komunikują półurzędowo iż roko: 

wania które prowadził p. premjer uległy w dniu wczorajszym przerwie wo- 

bec oczekiwanego na wczoraj powrotu Pana Prezydenta Rzplitej. 

Dziś w godzinach popołudniowych rokowania te zostaną wznowione, 

ostatecznej decyzji należy oczekiwać w poniedziałek. 
* * 

* 

W kołach politycznych rozeszły się dziś wiadomości jakoby p. prem- 

jer miał uznać za włeściwe szersze potraktowanie przesilenia przez częścio* 

wą rekonstrukcję gabinetu. 

Wiadomości te potwierdzają notowane już pogłoski o tem i mają u. 

stąpić min. sp. wewn. Ratajski min. sprawied!, Žychliūski i min. kolei , 

Tyszka. 

Min. Ratajski jest gotów do ustąpienia. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z wiarogodnych źródeł dowiadujemy się iż, min. Ratajski nie chcąc 

swoją osobą utrudniać rozwiązanie sytuacji zgłosił już przed kilku dniami 

na ręce p. premjera gotowość swego ustąpienia o ile kwestja jego następ: 

cy będzie już zdecydowane. 

ZZ Z ZZ ZEE Z, | 

Ustawa o tymczasowej Radzie Gospo- 
darczej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż projekt ustawy © tymczasowej Radzie Gospo" 

darczej został w łonie Rządu ostatecznie uzgodniony i w dniach najbliż- 

szych wniesiony zostanie do Sejmu. 

iQ zagraniczne zakupy dla samorządów. 

Zbyt polskiego węgła zagranicą. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Wczoraj obyło się posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Min. 

na którem omawiano projekt ustawy o zagranicznych zakupach czynionych 

na potrzeby samorządów przez związki komunalne. = 

Prejekt tej ustawy wniesiony będzie wkrótce przez ministra przemysłu 

i handlu ns Radę Min. 
Pozatem Komitet zajmie się sprzwą zbytu węgla polskiego za granicą 

oraz sprawą opracowania projektu nowej taryfy celnej. 

A... KZ 

Konferencja p. min. Spr. zagr. z amba= 

sadorem Stanów Zjednoczonych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Min. spr. zagr. p. Skrzyński konferował w d. wczorajszym z posłem 

Stanów Zjednęczonych p. Pearsonem. 

Omawiano aktuslne sprawy polstyczne budżet sprawe wyjazdu mir. 

Skrzyńskiego do St. Zjednoczonych, 
wanych cyframi ustnych wyjaśnień. 

Jest winą magistratu i przewodni- 
czącego komisji rewizyjnej że rada 
miejska przez cały czas swego istnie- 
nia od r. 1919 nie otrzymała ani 
jednego sprawozdania z działalności 
Komisji rewizyjnej i nie wie nawet, 
<zy ta komisja funkcjonuje, zbiera 

skiej i po jakimś czasie znowu. w 
dalszym ciągu nabywano maszyny 
dla tejże elektrowni, ja powstrzymy 
wałem się od głosowania, wystawia- 
jąc żądanie, zby wpierw komisja zło- 
żona z rzeczoznawców zbadała stan 
elektrowni miejskiej jej potrzeby, 
opracowała plan rozbudowy i sto 

się i jaką ma opinję o różnych ga*| sownie do tego planu magistrat wy- 

łęziach gospodarki miejskiej. Jest. stępował później z projektami raby- 

rzeczą nienormalną, że w każdym | wania odpowiednich maszyn a nie 

  s w AI 

Szczegóły pobytu pani Curie-Sklodow- 
skiej w Warszawie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

; Wczorej w godzinach popołudniowych pani Curie: Skłodowska przy” 

była do Instytutu Francuskiego celem wygłoszenia pielekcji o Paryskim 

Instytucie Radjologicznym. 

"czelnik tego wydziału 

przeciętnem stowarzyszeniu komisja ; 
rewizyjna więcej daje znać o sobie, 
niż w samorządzie wileńskim. 

Kontrola w magistracie wileńskim 
jest zorganizowana zupełnie niewła- 
ściwie, ponieważ wydział ten zostaje 
w najwyższym stopalu skrępowany, 
będąc uzależnionym ой jednego z 
ławników magistratu, zarolast podle- 
gać tylko radzie miejskiej i w dro- 
dze służbowej prezydentowi. Zreor- 
ganizowanie, w kierunku uniezale- 
źnienia od magistratu, wydziału kom- 
troli jest niezbędne, pomimo że na- 

zasługuje na 
zupełne uznanie, jest tylko zbyt skrę- 
powany w swojej dziełalności kontro:   lującej. 

tz 
a 

Jan Welski. swoją nową sukienką na ubranie ala ; 

Nauczyła mamusię. | Ё 
{ 

Nowelka poniższa jest jednym | 
z rozdziałów książki dia młodzie- | 
ży, która w najbliższych tygod- ; 
niach wyjdzie z druku pod tytu- | 
łem: „Czy to bajka, czy nie bajka?” 
nakłademZwiązku Spółdzielni Spo- 
żywców Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Uczyło cielę pastucha!” — śmie: 
je się staropolskie przysłowie z żółto- 
dzióbych mądrali, którzy sam! mało 
urmniejąc, chcą nieraz pouczać ludzi 
starszych i doświadczonych. 

Nie znaczy to jednak, że nigdy 
nie bywa, ażeby starsi ludzie uczyli 
słę rzeczy mądrych i pożytecznych 
od młodzieży, a nawet i od dziatwy. 
Przeciwnie, zdarza się to często. Bo 
rnłodzież nasza i dziatwa uczy się w 
szkołach, z książek i w swoich spół- 
dzielniach wielu takich rzeczy, o któ: 
rych rodzice ich nie wiedzą. 

Posłuchajcie o takim wypadku. 
* * 

э 

Halinka, jedynaczka w rodzinie 
pracownika biurowego, ma już trzy- 
nasty rok życia i chodzi do piątego 
oddziału szwoły powszechnej. 

Jest to ta sama Halinka, która 
gdy była jeszcze małą, przerobiła   

załatwiał sprawy doraźnie, od wypad 
ku do wypadku, uprawiając łataninę. 
Komisja techniczna i rada miejska 
odrzucały moje wnioski . mające na 
celu zaprowadzenie planowej gospo 
darki w podźwignięciu i rozbudowie 
elektrowni. Nakoniec doczekaliśmy 
się tej kompromitacji dla samorządu 
wileńskiego, że włedza nadzorcze z 
własnej inicjatyry powołała odpo 
wiednią komisję, do której zsprcsiła 
szefa sekcji technicznej inž. Plegut- 
kowskiego i ten po zbadaniu przez 
rzeczoznawców stanu elektrowni i 
bezplanowej gospodarki miejskiej był 
moralnie zmuszonym podpisać proto 
kół komisji rzeczoznawców z dnia 
2 maja b. r., stwierdzający, że: 

lalek. 
Teraz Halinka tegoby już nie zro- 

biła! 
Uczy się ona dobrze i badzo gor 

liwie pracuje w uczniowskiej spół 
dzielni, Została właśnie skarbniczką 
i starannie prowadzi księgę kasową. 

* 

Zbliża się koniec miesiąca. 
Pieniądze które pierwszego do- 

stała od ojca matka na domowe wy- 
datki już się prawie wyczerpały. Zo- 
stało tak niewiele, ża do nowego 
pierwszego nie starczy. 

Matka bieduje i płacze. Ojciec 
chwyta się za głowę i narzeka. A Ha- 
linka odrabia swoje lekcje i wszystko 
słyszy. 

— Znów będę musiał wziąć w 
biurze zaliczkę. I znów w przyszłym 
miesiącu nie wystarczy pensji. Kie- 
dyż to wreszcie nastąpi, że będziemy 
wydawali tyle, ile zarabiamy! 

— Sama nia wiem, na co idą 
pieniądze. Żyjemy  skromniuteńko, 
prawie ubogo. dnych poważniej- 
szych wydatków nie robimy. Dona- 
szamy ubranie z lepszych czasów. 
Dla Halinki przerabiam moje stare 
sukienki. Na żadne kosztowniejsze 
przyjemności nie pozwalamy sobie. 
Nawet służącej nie trzymam przez 
oszczędność, 

Przy wejściu została powitana przez dyrektora instytutu p. Fegel na 

czele profesorów 1 członków instytutu. 

Sala instytutu była szczelnie wypełniona doborową publicznością, 

wśród obecnych znajdował się ambasador Francji, p. de Panafieu, oraz 

misja wojskowa francuska in corpore. 

Wieczorem p. ambasador wydał obiad na cześć pani Curie: Skło: 

dowskiej. 
Dzisiaj p. Curie-Skłodowska będzie na śniadaniu w Belwederze. 

EZ 
| 

„Plan robót zapoczątkowanych I 

przez magistrat na rok bieżący za | 

spokoić musi tylko najgwałtowniej- 

sze potrzeby doraźne Wilna* — 

niema pewności, czy plan ten mo* , 

że stanowić część., Szerzej zakro- 

jonego projektu, któregodotąd brak”. ! 

— Na opracowanie takiego pro- | 

jektu nie zebrane zostąły dotąd wy” 
starczające dane. 

— Opracowanie wskazanego pro- 
jektu w najbliższej przyszłości jest 
niezbędne”. 

Rzeczoznawcy, jak to widsć z 
protokułów ich komisji stwierdzili, 
że magistrat wycofując stare 1 па` 

  

— Mam tylu kolegów z liczniej: a na co za mało. A na co wcale 

jszemi rodzinami od naszej i zara- moglibyśmy nie wydawać.. Potem 

j biających mniej cdemnie. A jednak | memusia razem z tatusiem układa: 

żyją dostatniej od nas. Choć utrzy* j łaby budżet... 

mują się też tylko z pensji. — Budżet? skąd znasz takie mą: 
— Wiesz, że pieniędzy nie trwo* | dre słowo? 

nię. File cóż ja poradzę, że nie wy- — To jest zwyczajne słowo. Kto 

starcza nam twoja pensja nawet na | pracuje w spółdzielni, ten musi wie- 
nędzne życiel dzieć, co to jest budżet, W spółdziel: 

A Halinka słyszy i myśli. (używane są i inne jeszcze słowa, 
SR które mogą wydawać sią bardzo mą- 

Mamusiu? cja, bilans. Ale my' te słowa rozu- 
— Co, dziecko? miemy. Dla nas one są tak samo 

ае = mogę coś powiedzieć? | zeyczajne, jak słowo dom, książka, 
— Mów. B że | ZY okno. 
— Kiedy się wstydzę.. Bo możej *_- Ach ty moja mądra i kochana 

mamusia się obrazi. Е cėrunis! Dziecko ty moje jedynel 
— Mów, Halisko, o po się. | To ty chcesz nauczyć swcją mamu: 
— Mamusia pus ziała, Że SA-| sję, jak prowadzić rachunki domo- 

ma nie wie, na co idą u nas pie-| mę? Nauczysz mnie tego Halinko? 
niądze... A ja, niech tylko wczmę do — Nauczęl nauczęl—woła uszczę: 
ręki księgę kasowę, odrazu wiem na H 

co i kiedy wyszedł: każdy grosz ze ony s alinka, rzucając się matce 

spółdzielni. 
— Cóż chcesz przez to powie- м ko 

dzieć? Nauka poszła dobrze. Bo matka 

— Gdyby mamusia prowadziła ; miała chętną i zamiłowaną nauczy” 

też księgę kasową i zapisywała do cielkę, a Halinka pojętną i pilną u- 

niej wszystko, co dostaje od tatusia | czennicę. : 

i co wydaje, — tobyšmy každej chwi- Zaprasza naszą Halinkę na zaba- 

li wiedzieli, na co idą u nas pienią- | wę jedna z koležanek, 

dze... Z tych zapisów poznawałaby — Nie mogą przyjść, —mówi Ha: 

mamusia, na co wydajemy za dużo, ' linka, mam poważne zajęcie,     

dremi. Naprzykład: manco, kalkuls- | 

|  bywając nowe maszyny dla przebu- 
dowy elsktrowni nie przeprowadził 
ścisłej kalkulacji na całokształt 
zmian i przebudowy budynku, aże- 
by upewnić się, czy dokonana w 
sposób rozbudowa elektrowni nie 
oksże się w rezultacie kosztowniej- 
szy bd pobudowania i urządzenia 
nowej elektrowni", bliżej położonej 
od toru kolejowego. 

Jako dalszy przykład niezdolno- 
ści magistratu wskazałem na skon- 
struowany z inicjatywy lawnika ma- 

į gistratu p. inż, Piegutkowskiego no- 
|wy „Piegutek" zimowy, wykończony 
!z opóźnieniem wielomiesięcznym i 
posiadający takie braki w konstruk- 
cji że tylko raz na tydzień wyjeżdża 

(ha pare godzin z remizy. 
Figurujące w preliminarzu na r. 

1925 tramwaje, nie są żadnemi tram* 
wajsmi, a tylko ich parodję nazywa* 
ne przez Wiloien piegutkami i w naj: 
rozmajtszy sposób, ale nigdy tram- 
wajami. 

Bszczynność i bezplanowość ma- 
gistratu przejawia się w braku jakie|- 
kolwiek akcji magistratu w kierunku 
zdobycia istniejącej gazowni lub zbu: 
dowanie przy. pomocy pożyczek, O 
które nie byłoby trudno na tukie ob- 
jekt dochodowy, gazowni miejskiej. 

Organizowzny przez magistrat 

zjazd samorządowy w Wilnie i obe- 
słany przy porozumieniu ski z ży- 
dami z wykluczeniem mniejszości 
polskich zjazdu samorządowego w 
Warszawie świadczy o niezdolności 
nie tylko magistratu ale i rady miej- 
skiej, która powinna była rozumieć 
że zgodzenie się bez projektu aby 
dyskusja nad projektem ustawy or- 
dynacji wyborczej zdjętą została z 

porządku obrad dziennych zjazdu 
samorządowego mogła być na rękę 
partjom politycznym | ich przedstawi- 
cielom rednym-poslem ale nie tym 
radnym którzy chcą by rady miej- 
skle nia były terenem akcji partyjnej 
lscz służyły do podniesienia gospo 

darczego £ kulturalnego miast. Radni 
nie powinni byli zrzekeć się głosu w 

sprawie ordynacji wyborczej do sa: 

niorządów; rzekając się tego głosu 
dali sebie testimonium pauperitatis. 

Zsznaczyłem że nia jestem anty: 

semitą, lecz nie mogę nis zwrócić uwagi 

„na ten fakt, že. partje n-d. i ch-d,.U- 
chodzące za antysemickie używają 

|tych haseł demagogicznie w okresie 

( wałki wyborczej, zaś na terenie wileń- 
„skiej rady miejskiej większość opię- 
| rająca słę o te psrtja z porozumieniu 

z żydami z pominięciem polaków rie 
należących do 8 ki, wybrała delega: 
tów na zjazd samorządowy do War- 

jszawy i przy poparciu żydków zatrzy” 

„mała na fotelu prezydjalnym prezy* 
denta Bańkowskiego gdy był raz zmu= 
szonym podać się do dymisji. 

Za całokształt nieudolnej gospo: 
darki miejskiej uważano odpowiedzial 
nych nie tylko magistrat ale i radę 
miejską jej większość przez (n. d. 
chadecką) żydowską, wiedząc zaś że 
bsz zmiany ordynacji wyborczej o 

wyborze radnych decydowałyby albo 

ulica Gubernatorska albo św. Zyta 

(co zdaniem moim mogłoby tylko 
źle wpłynąć na poziom i ciężar umy* 

słowy rady miejskiej widzę narszie 
jedyne tylko wyjście spowodować dy- 
misję magistratu, co może nastąpić 
automatycznie, jeżeli się nie przyjmie 
przedłożon. przezeń preliminarzu bud- 
żetowego I nieda się mu środków do 
dalszej nieudolnej gospodarki. 

Oświadczyłem, że głosować będą 
z tych względów przeciwko celošci 

| przedłożonemu preliminarzowi na 
rok 1925. 

W. Gizbert-Studnicki.     

[i 2-7 —-——-—- g   

— A cóż tak wielkiego będziesz 
, robiła? 
i — Uczę moją mamusię rachun- 
, kowości. 
| | matkę zapraszają znajomi na 
; zabawę. 
|  — Nie mogę przyjść, mówi mat- 
ka, mam poważne zajęcie. 

+ A można wiedzieć jakie? 
|  — Uczę się rachunkowości od 
| mojej Halinki. 
| Jak stąd widzimy, obie sa bardzo 
fdumne z takiej nauki. 

* 

Ojciec o tam długo nic nie wie- 
dzizł. 

Ale w nowym miesiącu matka przy 
pomocy Halinki wydatkowala tak 
umiejętnie, że pensji wystarczyło aż 

+do końca. ; 
|  —Co za cudl cieszył się ojciec, 
ji Dawno już tego u nas nie było. 

— Żaden cud, tylko ja teraz pro: 
wąadzę rachunkowośc. 

— Rachunkowość i któż cię tego 
nauczył? 

— Nasza Halinkal — Ona mi wy- 
tłumaczyła, dlaczego nie wiem, jek 

i na co rozchodzą się pieniądze. A 
potem zaproponowała, że nauczy 
mnie rachunkowości. | nauczyła. 

1 — Halinko, a ty skąd to umiesz? 
| — Wszak pracuję w spółdzielni 
odrzekła rozpromieniona dziewczyna, 
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Spółdzielczoćć a pośrednictwo. 
Różna są rodzaje spółdzielczości. 

Wszystkie jednak posiadają tą wspól: 

ną cechę, że usuwają jakieś pośred 

nictwo, skracają drogę pomiędzy na* 

bywcą i sprzedawcą, tworząc zamiast 

usuniętego pośrednika jakąś organi- 

zację samopomocy. 

A więc spółdzielnia kredytowa 

(Kasa Stefczyks, bank ludowy) spra* 

wia, że staje się zbytecznym pośred- 

nik bankier, który sam pożycza pie: 

niądze od jednych aby je wypoży* 

czyć drugim. Bankiera zastępuja Or- 

ganizacja Samopomocy oszczędzają: 

cych i pożyczających. 
Spółdzielnia rolniczo-handlowa u- 

suwa hsndlarza nawozami sztuczne- 

mi, handlarza żelazem, zbożem, na- 

wst bydłem, bo takim właśnie han- 

dlem trudni się zespół zorganizowa* 

nych w spółdzielni rolników. 

Spółdzielnia spożywców czyni zby- 

tecznym kupca kičas a w dal- 

szym rozwoju I kupna hurtowego, bo 

właściwie handlem detalicznym i hur- 

towym trudnią się spółdzielnie i ich 

hurtownie. 
Ludzie słabej wiary twierdzą, że 

są to utopje, czy prywatni handlarze 

są, byli i będą i żadna spółdzielnia 

usurąć ich nie zdoła. 
Oczywiście, niepodobno przeko- 

nać nis chcącego być przekonanym, 

że będzie coś, czego niema. 

Ale nawet rajzawziętszy przeciw- 

nik spółdzielczości musi przyznać, że 

kooperatywy również istnieją. Musi 

też pizyziiač, że tam, gdzie jest choć 

jedna spółdzielnia jakiegokolwiek ro* 

dzuju, to prywaini pośrednicy tego 

szmego rodzaju muszą się Z nią li- 

czyć I do niej stosować swoje ceny 

i zyski, gdyż inaczej straciliby klijen- 

tów. 
Gdy spółdzielnia kredytowa płaci 

wyższy procent od oszczędności, a 

pobiera niższy od pożyczek — któż 

pójdzie do bankiera? 
Gdy spółdzielnia rolniczo handlo- 

wa taniej sprzedaje zboże do młyna, 

lub trzodę do rzeźni — któż będzie 

kupować od handlarza? 
Gdy spółdzielnia spożywców, u- 

dzielając zwrotów od zakupów w 

końcu roku daje tym sposobem tań 

szy towar od sklepikarza — wszyscy 

pójdą do niej. 
Otóż prywatni pośrednicy nie są 

to bynajmniej ludzie naiwni, wiedzą, 

że spółdzielnie im zagrażają i bronią 

się, ałe bronić się mogą tylko-w je 

den jedyny sposób, a mianowicie 

przez kontentowanie śię mniejszemi 

zyskami, inaczej powiedziawszy mu- 

szą drożej płacić itaniej sprzedawać. 

Im więcej spółdzielni, tem wiącej 

uczciwości i solidności nietylko w tych 

organizacjach, lecz i w handlu pry* 

watnym. Tylko solidny, uczciwy i kon- 

tentujący się umiarkowanym zyskiem 

prywatny pośrednik wytrzyma konku- 

rencję ze spółdzielną. 
Kooperatyšci będą obchodzić w 

całym kraju pierwszy raz w Polsce 7 

czerwca uroczysty „Dzień Spółdziel- 
ności”. 

Uroczystość tę powinni obchodzić 

nietylko kooperatyści wszelkich ro- 

dzajów, lecz także i wszyscy ci, któ: 
rzy pragną, aby sumienność, spra- 

wiedliwość i uczciwość zepanowały u 

nas w stosunkach gospodarczych. 
J. Kurnatowski. 

O EO ТИ 

Czy Sawinkow został 
otruty ? 

Po śmierci Sawinkowa ukazały 
się głosy, że nie popełnił on samo- 
bójstwa, lecz został zamordowany 
przez agentów Cze-ki. „Dni” berliń- 
skle z 19-go maja wystowały do 
„Prawdy” moskiewskiej kilka pytań, 
m. in. dlaczego na miejscu „samo- 
bójstwa Sawinkowa zjawił się lekarz 
z wielkim opóźnieniem. Na pytania 
te „Prawda” nic nie odpowiedziała. 

Otóż w numerze z 4-g0 czerwca 
„Dni” znowu przynoszą następującą 

wiadomość; 27 maja w Moskwin po- 
pełnił samobójstwo wystrzałem z re- 
wolweru Wejde, służący w oddziale 
do specjalnych zleceń G. P. U. (Cze- 
ka), 19 maja Wejde, będą w stanie 
nietrzeźwym, apowiedział kilku oso- 
bom (redakcja „Dni* oświadcza, że 
może na żądanie podać, gdzie i 
wśród jakich okoliczności to się sta* 
ło), że na rozkaz swej władzy zwierz- 
chniczej wlał do wrzątku, przezna- 
czonego dla Sawinkowa, jakiś płyn. 
W pół godziny po wypiciu przez 
Sawinkowa herbaty, przygotowanej 
z owego wrzątku, był om martwy, 
O godz. 2 m. 15 kolęga Wejdego 
Gromow wyrzucił trupa Sawinkowa 
przez okno. 25-go maja uprzedzono 
Wejdego, że grozi mu areszt za 
rozgłaszanie tajnych wiadomości o 
więźniach G. P. U, Wiedząc co go 
czeka, Wejde zastrzelił się. 

„Dni“ zapytują „Prawdę“, czy ma 
coś do powiedzenia w tej Sprawie. 
W razie dałszego milczenia „Dni* 
uwsžač będą wiadomość powyższą 
za prawdziwą. 

  

torów w Wilnie. 
Od 3-go b. m. obraduje w Wil- 

nie IX Zjazd Redy Konserwatorów z 

udziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. oraz Kon: 
serwatorów wszystkich Województw. 

Program cbejmuje oprócz doty: 
czących najżywotniejszych zagadnień 
konserwacji zabytków sztuki i kul 
tury — zwiedzania Wilna i zabytków 
obu Wojewódzw Wschodnich. 

Dnia 4:go b.m. odbyło się w U- 
rzędzie Delegata Rządu pod przewo- 
drictwem p. Wojswody Raczkiewicza 
wspólne posiedzenie Okręgowej Ko= 
misji Konserwatorskiej z przedstawi: : 
cielami miasia, Tow. Miłośników Wil- 
na i Radą Konserwatorów. Zebranie 
miało charakter informacyjno dysku- 
syjny. Omówiono przedewszystkiem 
palącą sprawę planu regulacyjnego 
m. Wilna, którego opracowanie sta- 

budowianego. 

stewy racjonalnej rozbudowy miasta 

z zachowaniem tak wybitnego w Wil- 

wdzięczne zadania przystosowania do 
charakteru miasta wymagań życia 
nowoczesnego. Rozpatrując plan ro- 
bót na Górze Żamkowej, zebranie 
poruszyło konieczności zniesienia 
drewnianej nadbudowy nad basztą 

i zabezpieczenia pozostałaj zabytko- 
wej ezęści w sposób niezmieniający 
charskteru góry. Podkreślono potrze- 
bę wycięcia w paru miejscach drzew 
na górze celem otwarcia widoków 
na miasto, oraz omawiano sprawę 
poszukiwania śladów i fundamentów 
dawnego zamku. 

Rozpatrywano również Sprawę 
przystosowania gmachu dewnago Ra- 

tusza na cele muzezlns, program 
robót w_„dzidzińcach Skargi i Poczo- 

butta w gmachu Uniwersyteckim, 
sprawę restytucji kościoła Św. Igna- 
cego i poszukiwania w nim fresków 

Dankersa de Ry (dotychczas bezo- 
wocnego), zbadania i konserwacji 

obrazu M. B. Ostrobramskiej, zūie- 

sienia podstaw pomników rosyjskich, 

programu robót restauracyjno-kon- 
serwatorskich w kościele św. Kazi- 

mierza oraz konieczności zbadania 
podziemi w kaplicy św. Kazimierza 
o przy Katedrze, gdzie meją się znej- 
dowač zwloki Aleksandra Jagieloń- 
czyka, dwóch żon Zygmunta Augusta 

oraz serce i wnętrzności Władysława IV. 
Zebranie omawiało jeszcze kwe- 

stją nieodpowiedniego pomieszczenia 
aktów archiwalnych w kościele po- 
franciszkańskim. 

Po podziękowaniu, złożonem przez 
profes. Romera referentom poszcze- 
gólnych spraw i Radzie „Konserwato- 

rów, przedstawiciel M-stwa p. Woje 
ciechowski i podkreślił korzystne 
wrażenie, odniesiono ze współpracy 
czynników społecznych z władzami 
państwowemi w sprawach opieki nad 
zabytkami i w imieniu Rządu podzię- 

kował członkom Okręgowej Komisji 

Konserwatorskiej za jej owocną dzia- 

łalność. 
Obrady Zjazdu trwają, obejmując 

wszystkie najżywotniejsze sprawy Z 
zakresu ochrony zabytków na terenie 
Ziemi Wileńskiej i Woj. Nowogródz- 
kiego. (Pat). 

Z Kowna. 
Sprawa aresztowanych na Li- 

twie Polaków. 

„Trimitas“ Nr. 19 podaje: Dnia 
5—6 maja r. b. wojenny sąd polowy, 

rozpatrywał sprawę 7-miu szpiegów 

polskich, z którycb dwaj zostali unie- 

winieni, zaś 5-ciu skazano na śmierć. 

Jednakże jednamu ze skazanych, ja” 

ko niepełnoletniemu, zamieniono ka- 

rę śmierci na dożywotnie więzienie. 

Pozatem darowano też życie jednej 

kobiecie, gdyż ustawy litewskie nie 

pozwalają na karanie kobiety śmier- 

cią. Kara śmierci została kobiecie 

owej zamieniona również na dožy- 

wotnie więzienie. Podobnież zamie- 

niono karę śmierci w stosunku do 

dwóch innych skazańców na 10 le- 
więzienia. Ci dwaj skazańcy szczerze 

się do wszystkiego przyznali, pod 

kreślając, iż Polacy zmusili ich do 

szpiegowania, grożąc w przeciwnym 
razie zabójstwem. Skezani, przesłali 

do Prezydenta Republiki prośbę o 

zmniejszenie im kary śmierci. 

Udział Litwinów w Wieikiej 
Wojnie. 

„Rytas* Nr. 108 podaje: Według 

danych Centr. Biura Statystycznego, 

w Wielkiej Wojnie 1916-1918 r. ucze- 

stniczyło 64,628 obywateli litewskich, 
z czego fizycznie ucierpiało 29,885 

ludzi; z tych 11,173 zabitych i 18.712 

rannych. lnmnemi słowy ucierpiała 
niemal połowa uczestników wojny. 

    

  (3,871) jest inwalidami. 

ło się nader aktualne ze względu na. 
spodziewane wzmożenie się ruchu 

Plan regulacyjny ma stworzyć pod- 

nie piętna zabytkowego. Autor tekie-- 
go planu będzie miał niełatwe lecz; 

twa. Chce być jego stolicą. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Min, Ratajski przyjął w dniu wczorajszym delegację miasta Słonima 

2 burmistrzem tego miasta na czele. 
Delegzcja prosiła o niekasowanie województwa nowogródzkiego i o 

przeniesienie władz wojewódzkich z Nowogródka do Sionime. 

— — ——  — 

Sowiety proponuję Polsce zwołanie 

konferencji keiejowej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Moskwy donoszą iż sowiecki komisarjat komunikacji zwrócił się do 

polskiego Min. Kolei Żelaznych z propozycją zwołania w lipcu br. do Mos- 

kwy pierwszej polsko sowieckiej konferencji kolejowej. 

  

  

—=—-- 

Poseł Polski w Wiedniu p. Kowalski, 
o polskiej polityce celnej. 

į WIEDEŃ. 6.VI. (Pat). „Neue Freie Presse” ogłasza wywiad z posłem 

polskim p. Wieruszem Kowalskim w sprawie podwyższenia ceł w Polsce. 

Poseł Kowslski zaznaczył, źe zarządzenie to jest prowizoryczne i ma jedy- 

nie na celu poprawę ujemnego bilansu handiowego, ktėry. jest następ- 

stwam niepomyślnych wyników żniw zeszłorocznych. 

į Na szczęście wnioski co do żniw w tym roku w Polsce są tak po* 

| myślne, że poczynione wzmiankowane zarządzenia będą mogły być po žni- 

| wach zniesione, poczem nastąpi powrėt do libaralnej polityki importowej. 

' 
i 
Nowy napad bandytów. Tym razem na 

majątek. 

Wczoraj w nocy banda licząca przeszło 50-u ludzi dokonała napadu na 
majątek Kolnec położony na półn. zachód od Łyszkowa w woj. biało- 
stockiem. 

Dzierżawca msjątku p. Dębski, oraz gospodyni we dworze zostali za* 
mordowani. 

Władze policyjne zarządziły natychmiastowy pościg. 
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Rząd Chiński ma zamiar zmobiiizować 
europejczyków. 

RYGA 6VI. (tel. własny). Według doniesień z Pekinu rząd chiński 

wykazuje dużo taktu w swem zachowaniu się i używa wszelkich możliwych 

środków dla obrony bezpieczeństwa cudzoziemców. 
Policja otrzymała rozkaz strzelać do tłumu przy najdrobniejszych 

zajściach. 3 
Rząd Chiński zawiadomił europejczyków że będą zmobilizowani, o ile 

wybuchnie ogólno narodowe powstanie skierowane przeciwko nim będą 

musieli pomagać policji i regularnemu wojsku. 

Chiny w przededniu nowego bokser- 
skiego powstania. 

RYGA 6.VI. (tel. własny). Jak donoszą z Pekinu, zaburzenia anty- 

europejskie w Chinach, ogarniają coraz większy teren. Ruch powstańczy 

wybuchł w Pekinie | we wszystkich większych miastach Chi. Ekscesy 

antyeuropejskie już mają miejsce w Mukdenie i Mandźurji, której władcą 

jest Czang-So-Lin sympatyk europejczyków. . 
Znawcy Dalekiego Wschodu zapewniają, že obecna sytuacja w Chinach 

ma dużo wspólnych cech z czasami poprzedzającemi. Wciąż się odbywają 

tysiączne dernonstracje i wiece protestacyjne skierowane przeciwko Angiji 

i Japonii. Donoszą z Kantonu, Chankou, Cynbtaa i Mukdenu, że i tu tłumy 

napadają na europejskie kwartały i są nadzwyczaj wzburzone. 

"KRONIKA. 
Dziś—Trójcy Przenajśw. 

  

  stanowiono zaangażować na pomoc* 

Sobota | Jutro—Maksyma B. nika dyrektora elektrowni miejskiej 
Wschód soda” BRZ) inżyniera, p. Edwarda  Biszewskie- 

Czerwiec | zachód „ —g.7 m.51 go. (I). 
— Choroby zakaźne w m. Wil- 

URZĘOOWA. | nie. W sekcji zdrowia przy magistra 

———- | cie m. Wilna zameldowano od dnia 

— Wyjazd Delegata Rządu. 24.V do dn. 30.V włącznie 171 cho- 

wyjechał do Oszmiany na uroczy- | brzuszny chorują 2 osoby; 2) na pło- 

stości poświęcenia sztandaru tam- | nicę 9 osób, z czego 1 osoba zmar- 

tejszego „Sokola“. łą; 3) na blonicę 4 osoby; 4) na 0: 
Powrót p. Delegata Rządu ma|spę wietrzną 2 osoby; 5) na odię 

nastąpić tegoż samego dnia. (x) 127 osób; 6) na krztusiec 9 osób; 7) 

na różę 2 osoby; 8) na jaglicę 3 o- 

MIEJSKA. | soby; 9) na meningitis 2 osoby; 10) 
————— Ina malaiję 1 osoba i na zausznicę 

— W sprawie wojewódzkiego | 10 osób. (I). 

W dniu dzisiejszym p. Delegat Rządu | rób zakaźnych z czego: 1) na tyfus; 

Podsłuchane rozmowy. 

Wilnianie rozmawiają: „Panoczku, przy* 

jechały jakieś konserwatory, to znaczy się 

będą na górze Zamkowej fabrykę konserw 

zakładać?" 
„Fileż nie to oni będą konserwowoć mu- 

ry, zabytki, pamiątki”, 

„Aj czy wszystkie, bo są takie mury, co 

już na głowę lecą... ot w mojej kamienicy...” 
„Nie nie takie.. a Pan do kooperatystów 

Idzie?" 
„Lecę, mówią źe wszystko potanieje, 

już I bilety w teatrze stanialy bo I tam 

Kooperatywnie grają, j4 myślę w domu 

kooperowač...“ 

„Jakże to będzie?" 

„Nie dam żonie pieniędzy aż пёз do 

| Koopardiyey nie zapisze”. 

m— | a TAAA OG 
1 

Lpnótiw bałytkit. 
Referat min. spraw zagr. 

Mejerowicza. 

Łotwa. 
Dnia 6 b. m. minister spr. zagr. 

Z. Mejerowicz wystąpił na sejmowej 
komisji spr. zagr. z obszernym refa- 
ratem z powodu petycji byłych bał» 
tyckich ziemian do Ligi Narodów w 
sprawie reformy rolnej. 

W tej kwestji rząd łotewski po- 

dziela zapatrywania min. Mejerowicza 
która on wypowiedział w sejmie, gdy 

aiganiaėai ra intergelacją lewicy 
sd. 

Zdaniem ministra kwestja rolna— 
jest sprawą wewnętrzną państwową 
i może być rozstrzygniętą jedynie. 

przez wewnętrzne państwowe usta- 

wodawstwo, 
Zslatwienie kwestji zażalenia by- 

łych obszarników nadbałtyckich rząd 
Łotwy powierza swemu stałemu de* 

legatowi przy Lidze Narodów, który 

ma być w tych dniach mianowany. 

ZRT 

PROGRAM 

„Tygodnia Bandery* 
w d. 7—14 czerwca 1925r. w Wilnie. 

Miedziela 7.V1 g. 11 Msza św. w 
Katedrze z okolicznościowem kazs- 
niem, g. 1 po pał. Uroczysta Fika- 
demja w Sali Śnizdeckich, -g. 4 po 
poł. - zabawa z loterją fantową w o- 
grodzie po Bernardyńskim. 

Poniedziałek 8.М! д. 4 po poł. 
spacer statkami po Willi przy akom- 
panjamencie orkiestr dla mlodziežy 
szkolnej, g. 8 wiecz. odczyt .w gimn. 
im. El. Orzeszkowej. 

Wtorek 9.VI g. 8 wiecz. odczyt w 
gimn. im kr. Zygmunta Augusta. 

Sroda 10.VI g. 7 wiecz. wieczór 
Wenecki-na Wilji, defilady udekóro- 
wanych łodzi i statków. Udział klu: 
bów. wioslarskich. Е 

Czwartek 11.VI. Boże Cisło. Zbiór: 
ka uliczna, sprzedaż znaczka Ligi. 
G. 10 ogólny udzisł w procesji Bo" 
żego Ciała pod Banderą Ligi. Pożą- 
dany. jest udział jaknajliczniiejszy 
członków w przepisowych czspkach. 

Godziny po poł. Uruchomienie w 
mieście kilku udekorowanych aut 
ciężarowych z mównicami, rozdawni- 

ctwo ulotek i sprzedaż wydawnictw 
Ligi na ulicach. 

Piątak 12.VI g. 8 wiegz. odczyt w 
gimn. im. J. Słowackiego. : 

Sobota 13.VI g. 9 wiecz, zabawa 
ludowa zstańcami w szli „Fipollo* 
ul. Dąbrowskiego 5. g. 10 wiecz. 
dancing towarzyski w sali balowej 
hotslu S$. George'a. 

Niedziela 14,VI, Całodzienna wy: 
cieczka do Trek. Wyjazd o g. 10 m. 
55 rano pociągiem do Landwsrowa. 
Dojezd z Landwarowa do Tiok sa- 
mochodami, oraz podwodami. Wspól   podatku od obrotu trunkami. Mi- — Ruch samochodowy. Do 

nisterstwo Skarbu okólnikiera z dnia | dnia dzisiejszego znajduje się w Wi- 
6 kwietnia 1925 r. L. D. S. O. leńszczyzniie 154 samochodów pry: 

j zwiedzanie 
| prof, Kłosa). Zabuwa ua wyspie (or 
| kiestry, 

na wycieczka, łodziami po jeziorze, 
ruin zamku (objaśnienie 

tańce). Pokaz manewrów 

Wilnie zezwoliło na spłatę wojewódz- 

kiego podatku od obrotu trunkami, 

whmierzonego za Il półrocze 1924 r. 

w pięciu równych ratach miesięcz- 

nych poczynając od dnia 15 lipca 
1925 roku. (I). 

—- Z działalności pogotowia 

ratunkowego. Pogotowie ratunkowe 

m. Wilna udzieliło pomocy od dnia 

1 stycznia do dnia 6 czerwca włącz- 

nie b. r. 1553-am osobom, z czego 

na miejscu w swej przychodami 830-u 

sce wypadku 783 razy. (I). 

społecznego. Liga Pogotowia Spo- 
łecznego w Warszawie przesłała na 

ręce prezydenta m* Wilna, p. Bań- 

kowskiego zaproszenie na walzie 

zgromadzenie Ligi Pogotowia Społecz- 

nego, które się odbędzie w War- 

szawie w dniu 10 b. m. (I). 
— Zaangażowanie pomocnika 

dyrektora elektrowni miejskiej.     Z ogólnej liczby rannych 20.7 ses dniu 5 b. m. odbyła się narada 
magistratu m, Wilna na której po- 

2909/ill do Urzędu Skarbowego w | watnych. Autobusów w Wiłnie jest— 

osobom, zaś wzywane było na miej- | 

— Posiedzemie Ligi Pogotowia | 

22, Autodorožek=—13, i flotylli złożonej z dwudziestu łodzi. 

Z 21 autobusów firm „Autoruch“, Sygnalizacja morska. 

„Autopol“ i „Polączenia samochodo- | 

we“ kursują na 4-ch linjach, z czego: ; ! Alos . 

na linjį Dworzec osobowy—ul, Kaj. | któram taż posiądzeniu zwrócQno 

waryjska 6, na linji Dworzec osobo- baczniejszą uwagę na walkę z ta 

wy—Zwierzyniec—9, na linji Antokol rzącą się w ostatnim czasie w Nil- 

ul, Legjonowa 5 i na Pošpieszkę,1., M“ gruźlicą. (X). 3 

| Przybyły przed paru dniami do | SPRAWY SZKOLNE. 

|Wilna autobus firmy „Berliet" dia 

1 „Autodoru“ jeszcze nie został uru- — Wystawa prac szkolnych. 

|chomiony. (x). 2 !\У Państwowej Szkola Przemysłowo 
— Koncesja „Autodoru”. Zwią- ; Handlowej Żeńskiej Im. Enimy Dmo- 

; zek dorożkarzy wileńskich „Autodor” j chowskiej (Żeligowskiego 1 ili p. 

otrzymał koncesję na uruchomienie ; (otwartą dziś będzie o godz. 10-tej 

w Wilnie 3-ch autobusów. (5). Wystawa Prac Śzkolnych dostępna 

— Walka z gruźlicą. Urząd De- „dla publiczności od 7 — 9 czerwca 
legata Rządu powiadomił Radę miej- | włącznie* : 

ską, iż zgadza się nawyasygnowaniaj.  Zwiedzenie (w godz. od 10 — 6) 
przez Magistrat 3.000 złotych na wal ; bezpłatnie, A 

kę z gruźlicą. (x). | Wystawa połączona z wyprzedażą 

— Podniesienie stanu zdrowo: robót z zakrecu konfekcji damskiej 

tnego. W dniu 5 b. m. og. Świecz. i dzięcięcej (suknie, bielizna, haft 
w urzędzie Delegata Rządu odbyła | artystyczny) po tnader niskich cenach 

się konferencja w spruwie podniesie-  niewątpiiwie zsineresuje szerokie koła 

nia stanu zdrowctnego m. Wilna, na specjalistów i publiczności. 
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RUCH SPÓŁDZIELCZY. 

— Dzień spółdzielczości w 
Wilnie. W dniu dzisiejszym c godz. 
l-ej po poł. z powodu obchodu dnia 
spółdzielczości w całej Polsce, wy- 

głoszoną staraniem Komitetu Dnia 
spółdzielczości w Wilnie odczyty w 
Domach Ludowych: przy Alejach 2 

(Nowy Świat) p. W. Witwicki, na 
Zarzeczu 4. — p. Dyr. T. Urbanowicz, 

przy Fntokolskiej 44 — p. Sędzia J. 

Piłsudski, przy Wiłkomierskiej I — 

p. H. Łapinówna, w sali Chrześcijań- 
skich Związków Zawodowych — 
Święto Jańska 3 — p. A. Cisek na 
temat „O spółdzielczości”; dnia zaś 
8-go bm. o godz. 6-6j po poł. w sali 
Kursów Ekonomiczno Handlowysh— 
Biskupia 12 pp. T. Urbanowicz I wi- 
zytator L. Kęczewski będą mówili o 
spółdzielczości i o oszczcęności. 

Wstęp na powyższe odczyty 
wolny. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Szoferzy w Wilnie. W urzę: 
dzie Delegata Rządu, do dnia 4 b. 
m. zdało egzaminy z wynikiem za* 
dowalniającym 126 szoferów. 

Na ostatniej komisji egzamina- 
cyjnej, która się odbyła w dniu 5 b. 
m. z 8 osób, które przystąpiły do 
egzaminów, zdało tylko 2, gdyż eg- 
zaminy w ostatnim czasie znacznie 
obostrzono. 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Wyjaśnienie. W związku z notatką 
© szczegółach zawieszenia pisma „Bieła- 
ruskaj Doli*, zamieszczoną w Nr 125 na- 
szego pisma a którą podaliśmy za jedno- 
dniówką „Iskrą* | na całkowitą jej odpo- 
wiedzialność, — dowiadujemy się ze źródeł 
miarodajnych, 1% niektóre szczegóły - tej 
sprawy. podane przez powyższą jednodntów- 
kę zostały mocno przesadzone. 

— Zmiany w Białorus. Gim- 
mazjum w Wilnie. W niedzielę 17 
maja odbyło się posiedzenie Biało- 
ruskiej Szkolnej Rady podczas któ- 

Gimnazjum zostanie zorganizowa- 
ne w ten sposób, iż zasadniczo bę: 
dzie 7 klas, zaś 8-ma będzie po- 
dwójną: jedna część jej będzie 
kształciła wychowanków na nauczy” 
cieli białor., zastępując w ten spo- 

sób—chociaż częściowo—brak semi- 
narjum, druga zaś będzie przygoto" 
wywała do matury rządowej. 

Na nowy 1925—26 rok szkolny 
zaproszono na wykłady b. profeso- 
rów gimnazjum: p. A. Trepkę (mate 
matyka) i p. Ant. Łuckiewicza (lite- 
ratura białor.). 

U ROSJAN WILEŃSKICH, 

— Senator Serebriannikow w 
Wilnie. W dniu wczorajszym przyje- 
chał do Wilna senator Serebriannikow 
i w tych dniach zamierza urządzić pc- 
selski wiec sprawozdawczy w szli     miejskiej. 

Jak się dowiadujemy przyjazd 
*'senatora Serebriannikowa jest w| 
ścisłym związku z obroną senatora 
Bohdanowicza przed klątwą metro: | 

polity. (x) 
— Obrady synodu. Obrady zy-, 

nodu cerkwi prawosławnej w Polsce, 
które trwały 5 i 6, zakończone zo- 
staną prawdopodobnie w dniu dzi- 

j siejszym. (x) 

RÓŻNE. 

— Z Sokoła. Na uroczystości 

poświęcenia sztandaru Oszmiańskiego 

„Sokoła” wyjeżdża przeszło stu sc= 
kołów i sokolnie wileńskich ze ssego 
gniazda do Oszmiany. (x) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Ogólne zebranie Ogniska 
Wileńskiego Zw. Poi. Naucz Szk. 
Powsz. Dnia 8-go bm. (poniedziałek) 
o godz. 7 wiecz. odbędzie się ogólne 
zebranie Ogniska Wileńskiego Zw 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Ро- 
wszechnych w lokalu Związku (O- 
strobramska 5/21) ze względu ne 

Piwiński, Wrońsks, Kurnakowicz i in. se- 
į kunduje jej doskonale. 

/ codziennie przedmiotem owacji kwiatowych. 

oraz na zbliżający się koniec roku 
szkolnego obecność wszystkich jest 
bardzo pożądaną. 

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski. Powszechny humor pa 

nuje codziennie zśrówno na scenie jek i 
wśród publiczności przy wystawieniu bre- 
wurowej sacjskiej krotochwili p. t. „Ja tu 
rządzę — Repackego Co prawda, Rapźcki 
musi dzielić „lstnie” laury z p. Wyrwiczen: 
który niemal przez cały drugi akt panuje 
na scenie jako autor, kompozytor i aktor. 
W każdym razie „Ja tu rządzę” — jest to 
sukces niebywały specjalnie sezonu letnie- 
go. Dziś I jutro „Je tu rządzę” z pp. Jaro 
szewską („Hallo „.ciotka”*) Grabowską — 
(Ja tu rządzę), Wyrwiczem (terminatorem), 
Godlewskim (dyrektorem teatrn), Wołłejko 
(majstrem), Kijowskim (szewcem gentelma- 
nem) I in. 

Teatr Letni (ogród po Bernardyński). , 
Przyjęta nader gorąco przez krytykę i pu- 
bliczność operetka A. Wileńskiego „Potęga 
Miłości”, codziennie ściąga do Teatru Let 
niego licznych widzów. Wiktorja Kawecka 
w tej nowej swojej kreacji jest nieporów- I 
naną, zaś cały zespół zjednoczonych na- 
szych Teatrów (opera, operetka | dramat) 
Krugłowski, Witowski, Kosińska, Jasińska, 

Kompozytor -— kapelmistrz Wiliński jest 

Dziś i jutro „Potęga Miłości”. 
„Jak Wicuk Wiieńczuk pognębił 

Śmierć — beśń fantastyczna w 8-lu ©- 
brazach zakończy sezon przedstawień dla 
dzieci i młodzieży w Teatcze Polskim. WI- 
dowisko to grane będzie jutro po raz 
ostani. Udział najlepszych sił Teatru Pcl- 
skiego z pp. Grabowską, Jasińską, Kijow- 
skim, Godlewsklm, Rzęckim, i Wyrwiczem 
па czele, wróżą wypełnioną po brzegi 
widownię. Ualości dopełniają piękne de- 
ojaęie wytwórni akademickiej „Zielony 

ot". 
Ceny najniższe, popoludniówkowe. Dła ; 

szkół i jednostek zbiorowych = ceny spe-; 
cjalne. Bilety w kasie Teatru Polskiego w 
godz, 11—1 I 3—9 w. 
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Kalążki nadesłane do Redakcji. 
Stanisław Wyspiański. Meleager. Wer- 

szawa 1925 Instytut Wydawniczy „Bblictej a 

  

  Polska“, 
Stanisław Wyspiański. Proteslias i | 

Oba dramaty zaczernięły swą treść ze 
świata starożytnego który Wyspiański tak 
dobrze odczuwał w całej jego potężnej 
grozie I piękności tych czasów gdy bogl 
i ludzie byli 
się nieustannie splatały. t 

— Wydane ubiegłego roku, pod redakcją * 
prof. F. Zolla i dr. B. Hełczyńskiego „Roz- 
porządzenie Frezydenta Rzeczy 

pospolitej z d. 14. maja 1924 r. © 
przerachowaniu zobowiązań pry- 
watno-prawnych z motywami I ob- 
jaśnieniami dla nieprawników*, w 
krótkikim przeciągu czasu wyczerpało się 
w hanlu księgarskim. Obecnie notujemy 
nową edycję powyższej książki, która przez 
dodanie rozporządzeń uzupełniających bar- 

dziej szczegółowych objaśnień i skorowidzów 
rozrosła się w dzieło prawie trzykrotnie 
większe od poprzedniego. Należy dodać 
że jest to jedyne wydanie, opracowane 
przez osoby najbardziej kompetentne, bo 

' głównych autorów rozporządzenia (Nakład 
Gebethnera I Wolifa). 

      

  

MODY. 

Kostjum kąpielowy. 

Każde kobiela powinna mieć kostjum j 
kąpielowy. 

Nawet ta, która na wakacje wybiera się 
do miejscowości względnie daleko od morza 
położonej 'Druskleniki, Ciechocinek, Busk) 
powinna się koniecznie zaopatrzyć, bo 
niewieademo nigdy, co się może zdarzyć 
(życie jest pełne niespodzianek) i 
będzie „jak znalazł”. 

Najlepiej jest mieć kostjum z 
jedwabnej, która w tym roku będzie bardzo 
noszoną. 

Krój jest dość dowolny, zależny od 
różnych szczegółów, które, ūlbo trzeba 
ukryć, albo wprost przeciwnie pokazać 
światu, względnie całej plaży. 

Zasadniczo ześ ma być jaknaįkrėtšzy, 
f mocno wycięty I bez rękawów. Zależnie od 
usposobienia i Indywidualności może być 
w formie tuniczki, albo spodenek. 

Kolory przeważnie dość jaskrawe, oprócz 
błękitnego I zielonego, które tracą na tie 
morza. 

Modne są też malowane, specjalną nie- 
zmywėjąčą się w wodzie farbą, w desenie 
najprzeróżniejsze, począwszy od kwiatów, 
skończywszy na podobiznach sławnych 
ludzi, albo osób zupełnie I wyłącznie „pry- 
watnych*. 

Można także na kostjumie wymalować 
trudną do odgadnięcia łamigłówkę krzyżo- 
wą, której rozwiązywanie urozmaici czas 

tak sobie bliscy że losy ich ; 

Rozmaitošci. 

W osłatnich czasach w Moskwie pewna 
piękna tancerka opery miejscowej zwróciła 
na siebie uwagę kosztownemi strojami I 
klejnotami, które nosiła na sobie. Zaintere- 

„sowala się mią Czrezwyczajka. Pewnego 
pięknego poranku przybyło do niej dwóch 
agentów. Zawiązała się następująca roz- 
mowa: „Jaką pani ma pensję?, „25 rubli 
miesięcznie”. „Skąd peni ma pieniądze na 
te zbytki?*. „Zarabiam*. „Uczciwą pracą". 
„Jaką?” „M no, skoro towarzysze jesteście 
tacy ciekawi, to posłuchajcie”... 

Tancerka podbiegła do telefonu i połą- 
czyła się z pewnym dostojnikiem sowiec- 
kim. „Kochany Saszś, przyszło tu do mnie 
dwuch bałwanów, którzy się pytają, skąd 
mam pieniądze na toalety. Może im po- 
wiesz — oddaję im  suchawkę”.  Ajenci 

; ścieląc się do nóżek 1 przepraszając, Lcie- 
kli coprędzej. 

| mmm m zana p ее 

| 
  

Giełda warszawska 

z d. 6—VI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 24,971/2 25,04 24,91 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 208,85 209,36 208,35 
Londyn — — 25,25Ма 25,82 25,19 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,17 

wieży Paryż 26,331/2 25,40 25,27 
Y Praga 15,42 15,45 15,39 

teti | Wieden 73,18 73,36 73,00 
Y Włochy 20,72 20,78 20,67 

Szwajcarje 100,70 100,95 100,45 
Stockholm 139,20 139 55 138,85 
Kopenhaga 97,50 97,84 97,36 
Funty ang. 25,25 25,31 25,19 
Franki fr. 27,12 27,19 27,05 
8 proc. Poż. konwers. 75—77, 
Poż. kolej. 90--85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 62,—62 i pół 
4!/20/0 listy z. T. Kred. Z. przedw. 23,4—23,6— 
50/0 llsty z. warsz. przedw. 17,60—18, 
41/ą 0/0 warsz. przedwoj. 16,50—16,75 
6%0 obligacje Warszawy z 17 r. 5,15—5,80 
  

Redaktor Józef Batorowicz. 

2 

Dr. W. Liegejko 
Choroby wewnętrzee. Spec. piuc I żo 
łądka Przyjmuje od 9—1i, 6!/2—7!/2 wiecz. 

      Laodamla. Warszawa 1925. Instyiut Wy- į sąsiadom podczas leżenie na plasku przed, rego były omawiane reformy w Bia- 
dawniczy „Biblioteka Polska“. * lub po kąpleli. (I) łoruskiem Gimnazjum w Wilnie. Ul, Ad. Mickiewicza 21, m. 1.   organizujący się zjazd Wojewódzki, 

late danų Wet 
nie marnujcie waszych domów. 

Jsko stary absolutnie sumienny kupiec z 20 let- 

nim dcświadczeniem, reguluję przy objęciu zarządu 

długi. obciążenia, sądowe i państwowe dyferencje; 

ewti. udzielam dużych zaliczek. L. Jacobowitz, 
Berlin $%. 68, Schiitzenstr 70. 2—1 

Herby Polskie 
gotowe na kamieniu (onyks, kwawnik 

it. p.) od zł. 40. 

Na żądanie wraz ze złotym z próbą 
pierścionkiem (przysyłać miarę w zgięciu 
palca) od 75 gr. wysyła za zaliczeniem. 

Sklep jubilerski „Józef, 
Warszawa, S-to Krzyska 19. 

Wszelkie zlecenia wykonywa się niezwłocznie. 

    

    

| LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wilno, Wileńska 28. 

‚ ;:.гп chodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 

* + "MIW: "uszu, nosa i gardła 1—3; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

Ё ° W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

G a bi n et R 0 en tg ena i e l e kt ro- le czn i cz y Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlśnie, elektrycz- 
ne wenny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

` = 
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15—3 Dom Handlowy 

F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

Oddział w Wilnie, 

ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

| POLECA NA SEZON LETNI 

w dziale manufaktury 
ž Wełny zagraniczne, jadwabie, batysty, mušliny, 

> markizety, kamgarny ubraniowe i paltotowe, 

Gotowe ubrania i palta. Wykonuje wszelkie 

roboty w zakres krawieczyzny wchodzące. Ф I 

w dziale meblowym == m 
В MEBLE ой najwykwintniejszych do najskromniej- 

szych. Spółdzielniom, kooperatywom oraz stowarzy 

szeniom udziela się ulgowych warunków. 

> Od dnia 1-go czerwca r. b. z powodu urlopu personelu magazyn i Biuro 

czynne od 9 rano do 1 po poł. I od 3—7 wiecz. 
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ORYGINALNE SZWEDZKIE | Е 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE 

HUSOMAR 

  

Obwieszczenie 

‘И
Т 

A
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  Izby Skarbowej w Wilnie. 

Podaje się do wiadomości publicznej, 
że rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
30 maja 1925 r. termin do składania zeznań 
o dochodzie przez osoby fizyczne, spadki 
wakujące (nieobjęte) i osoby prawne został 
odroczony dla wymiaru podatku dochodo- 
wego za rok 1925 do dnia 30 czeręca 
1925 roku. 

Do dnia 30 czerwca 1925 r. również 
został odroczony termin, wyznaczony w art. 
16 ustawy z dnia 18 marca 1925 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 36, poz. 242) do uiszczenia pc- 
łowy podatku, przypadającego od zeznanego 
dochodu. 

SKŁAD HURTOWY: | 
KRZYSZT0F BRUNI SYN 4.47 

w ops R                   
  

Towarzystwo dla handłu aptecznymi i per- 
fumeryjnymi towarami. 

J. B. Segall, w Wilnie Sp. Ake. 

Spirytus skażony monopolowy do palenia 92” 
Cena: 0,6 litra złct. 0,45 

butelka „0,10 

Razem zł. 0,55 

  

  
   

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych izba Skarbowa. 

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

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

® 

    

Dwa lokale 

handlowe 
w cficynach do wynajęcia. 

Wilco, Zawalna Nr. 28/30 m. 81 
(róg Trockiej). 

Bazyli Gryszczuk. 

    Próżne i czyste butelki z napisem: 

„Spirytus skażony monopolowy Chemiczno-Farma' 

ceutycznej fabryki „ARS” przyjmujemy = zamian tylko 
w tej ilości ile nabywa się pełnych. 

SKLEPY DETALICZNE: 

ul. Trocka 7, Zamkowa 26, Mickiewicza 5. 
         
          

      

Skradziono 
książkę wojskową wy* 
daną przez P. K. U. 
w Wilnie reczn. 1922 
na im. Kantorowicza 
Judela, zam. przy ul. 
Piłsudskiego 43, 

. L 4. 
Mieszkanie 75% 
z kuchnią zamienię na 
2-pokojowć z kuchnią. 
Sierakowskiego 10, m. 4. 

Spirytus 
do palenia 

oraz czysty 
bez zezwolenia włądz 

lecają 

Włęcewicz I Zwiedryński 

   Elegancki Salon. Mód 

„Maison Nouvelle“ 
W. Pohulanka 16, m. 4, 

„ в3—1 
  

Inteligentna oscba 
poszukuje posady bo- 

Niemirów - Zdrój 
otwarty od d. 10 maja 

       

      

  

od dnia 8-go czerwca 
= Micklewlcza 7. eż ny przy dzieciach. | || Tutobus odchedzi z Rawy Ruskiej, dwo- 

Wielka posezonowa wyprzedać | | -G ram sai |as | akies || oi i 5 k dok. į o godz. 5:ej popołudniu, od 5-go czerw- 1 

NIŻ Or. Maijan Mlepich | Be życzenie daty po: | goa Alekna ca o godz. 11.30 w południe. 
ważnemi referencjami. 

Ul. Popowska 28, m. 5, 
Helena B. 

Choreby weneryczne, sy 
# 

filis 1 skórne. Wileńska Do 1 lipca ceny zniżone bez konkurencji 

34, m. 8. Od 4—7. 

Ceny niżej wszelkiej konkurencji. 

w ydawsa w imienia wzpółwiaściciaji śózeł Raiarawicz, 

      di, Lit. 1. R. 

Brak, „has“, Żeligowskiego |, -  


