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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zsgranicą zł. *. Prenumeratę 

Pnie eta W. M:kowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

piera W. Borkowskiego. Mickiewicza 5, Prenuweratę 1 ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefans Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
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wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimstrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

róg Garbarekiej, ts). 82, Biura ogłoszeń S. Jutena, Niemiecka 4, go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1, Tel. 82. Czynne od 9—6w. 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łtmowy. Terminy druku mogą 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, tulęt. 665, Biuro ogłoszeń E. Redaktor przyjmuje od 2-4 popol. być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 i wszystkie biura rekl w kraju i zagr. | Rękopisów nadsyłanych iedakcja nie zwraca. 
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Prozrwaie polka giemiech rokowań badiowy 
Zła wola i perfidja Niemiec. 

.Bezczelne propozycje. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Według wiadomości jakie dziś nadeszły z Berlina rokowania handlo: ; 
we polsko-niemłeckie stanęły na martwym punkcie. 

Delegacja niemiecka która do ostatniej chwili łudziła naszą delegącję 
gotowością do porozumienia zrzuciła ostatnio maskę. 

Jak wiadomo rząd niemiecki obowiązany był na podstawie konwencji 
genewskiej do importowania z polskiej części Górnego Śląska około 6 mil. 
tonn węgła rocznie. Odnošay artykuł konwencji wygasa z dnism 15 go 
czerwca r. b, 

Niemcy do ostatniej chwili udawali, że idą na ustępstwe i że będą 
starali się wytworzyć do czasu zawarcia tratatu handlowego rodzaj prowi- | 
zorjum podczas którego mieli się zobowiązać do bezcłowego sprowadzania 

от To wprzezyfło wy ) 

  

т 

  

Wilno MIL 

z pobytu amerykańskiego bankiera 
Polski w Warszawie. 

Spr: 
! (Telefone 

P, Clarens Dillon wyjechał wczoraj z Warszawy do Łodzi. 
W d. wczorajszym p. Dillon konferował: z p. premjerem Grabskim, 

ministrem przem. i handlu p. Klarnerem i wice-prezesem Banku Polskiego 
p. Młynsrskim w sprawie rozszerzenia kredytów dla Polski. 

Jak się dowiadujemy się przebieg tych rokowań uważać należy za 
| pomyślny. Poza 15cma milj. dolarów jako dopełnienie do 50iu milj. dol. 
pożyczki, konsorcjum Dilona udzieli nam krótkoterminowej pożyczki w 

; wysokości 5-u miłj. dolarów. 

y kredytowe idą pomyślnie. 

od własnego korespondenta z Warszawy). 
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Podróż ministra Spraw zagranicznych. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

į 

: Min. spr. zagr. p. Skrzyński wyjeżdża jak to już podawaliśmy w pierw- 
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Ceny znižone we wszystkich oddzialach. 
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Wiadomości paliiyczne 
у 

| Omawiając powziętą 
| Gdańsk bo- onegdaj przez Radę 
jo a Ligi decyzję w spra- 
ya wach gdańskich „Dan- 

ziger Zeitung" pisze: 
, Orzeczenie Rady Ligi Narodów nie 
j było żądną niespodzianką. 

l obecnie okazuje się, że Rada 
Ligi pragneła uniknąć jasnej i sta- 

| nowczej decyzji i zyskać przez to na 
czasie. 

Pjolskie skrzynki pocztowe będą 
dale wisiały, a Rada Ligi Narodów, 
(która na swoim sztandarze wypisała 
„hasło obrony słabych przygląda się 
ispokojnie jak prawa stojącego pod 
| jej opieką wolnego miasta Gdańska 
jsa deptane. 

Wspominając o nowej procedurze 

  

w dalszym ciągu z Polski około kilkuset tys. tonn węgla połskiego mie: szych dniach lipca do Stanów Zjednoczonych Amer. Północnej dokąd w sprawach polsko-gdańskich dzien- 
sięcznie. 

Wbrew temu delegacja niemiecka oświadczyła dziś naszej delegacji, 
iż może zgodzić się na import 60 tys. tonn węgla polskiego miesięcznie 
i to, żądejąc za to „ustępstwo” szeregu koncesyj natury politycznej, na 
które Rząd Polski absolutnie zgodzić się nie mógł. 

Oczywiście powyższa taktyka delegacji niemieckiej nosi wszystkie 
cechy ordynarnego szantażu, A 

Jak się dowiadujemy Rząd Polski celem obrony bilansu handlowego 
państwa użyje wszelkich środków jakie ma do dyspozycji ażeby 
zabezpieczyć interesy gospodarcze Rzpliteji. ; 

Niewątpliwie Rząd nasz w odpowiedz nate bezczelne propozycje nie- 
mieckie zamknie granicę polską dla inportu towarów nie mieckich, co 
znacznie przyczyni się do ochłodzenia szowinistycznych zapędów w Niem 
czech. 

Nie należy bowiem zapominać, iż Polska w ogólnym bilansie handlc - 
wym Niemiec stoi na trzecim miejscu po Anglji i Holandji i że zamknięcie 
granic Polski odbiłoby się fatalnie na interesach handlowych i przemy- 
słowych sfer niemieckich. 

Polska nie szuka walki gospodarczej z Niemcami. Rząd Polski oka- i 
zywał pełnię dobrej woli | pojednawczości podczas toczących się rokowań 
handlowych. 

Jest jednak rzeczą nie do pomyślenia ażeby Polske, która dąży 
lojalnie do porozumienia gospodarczego z Niemcami mogła pod naciskiem 
niczem nieusprawiedliwionych postulatów niemieckich natury czysto poli- 
tycznej wejść w tej dziedzinie na drogę jakichkolwiek ustępstw. 

Jak się dowiadujemy dalsze rokowania dotyczące kompleksu drobnych 

w najgłówniejszych punktach nie doszło do porozumienia na skutek per- 
fidnej gry niemieckiej. 

Akt ten świadczy najlepiej o pojednawczości polskiej delegacji. 
Polska w poczuciu swej słuszności w tej sprawie, ze spokojem ocze- 

kuje gospodarczej walki obronnej narzuconej nam przez Niemcy. 

  

Ważne konferencje min. Skrzyńskiego 
z posłem czesko-słow. Fliederem. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Minister spraw zagraniczn. konferował wczoraj dłuższy czas z posłem 
czesko-słowackim. 

Przedmiotem konferencji były jak się dowiadujemy sprawy dotyczące 
projektu paktu gwarancyjnego na zachodzie Europy i ewentualnej współpracy 
dyplomatycznej obu państw na terenie międzynarodowym. 

Następnie poseł Flieder omawiał sprawy podwyższenia taryfy celnej 
zainicjowanej ostatnio przez Rząd Polski, które miało się jakoby odbić 
niekorzystnie na interesach gospodarczych kół czesko-słowackich. 

W tej sprawie odbyli następnie konferencję min. Skrzyński i pos. 
Flieder z premjerem Grabskim. 

  ——————5>———————— 

Przedluženie mocy ustawy o lichwie 
pieniężnej. 

(Telefonem od własnego korespondenta Z Warszawy). 

Rada Min. uchwaliła na swym posiedzeniu przedłużyć do końca 
r. bież, dotychczasowe obowiązujące rozporządzenia o lichwie pieniężnej 
którego moc miała trwać do końca czerwca b, r. 

` 

| udaje się na zaproszenie instytutu politycznego w Williamstown. 
| Min. Skrzyński stanie na ziemi amerykańskiej około 15 go lipca i za- 
„trzyma się w Ameryce 10 dni. , 
į Minister wygłosi kilka odczytów o Polsce i odwiedzi większość skupra 
' polskich emigracyjnych w St. Zjednoczonych. 
į P. Skrzyński zetknie się również w Waszyngtonie z przedstawicielami . 
| sfer politycznych i parlamentarnych, poczem odwiedzi prezydenta Coolidge 
„na wsl. 
į Nie jest wykluczone iż w powrotnej drodze minister odwiedzi Lon- 
'dyn, Paryż i Wiedeń. Przed wy'azdem do Sianów min. Skrzyński zstrzy- 
ma się kilka dni w Paryżu, gdzie odbędzie szereg konfereacji z członkami 

rządu i parlamentu francuskiego w aktualnych sprawach politycznych. 

  
    ani — 

Sprawy emigrantów Polskich we Francji 
na konferencji między-ministerjalnej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

į W Min. Spr. Zagr. odbyło się posiedzenie między  ministerjalnej Ko- 
misji Opieki Kulturalnej, na której Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Lille 
(półn. Francja) p. Gawroński przedstawił połozenie wychodzctwk polskiego w 

* północznych okręgach Francji. - 
{ Szczególaą uwagę poświęcono omówieniu spraw szkolnych i poprawy 
bytu nauczycieli polskiich pracujących we Francji, 

! Odpowiednie zarządzenia w kierunku przedluženia urlopėw nauczy- 
|cielom na przyszły rok szkolny craz podwyżki ich płac mają być w naj- 
j bliższym czasie wydane. 

łaniet alery szpiegowskiej w Warszawie, 
Po wypędzeniu intruzów, kolej na 

zdrajców. 
(Od własnego korespondenta). 

Wczoraj w jednym z pism warszawskich ukazała się wiadomość jakoby 
w Min. Spr. Zagr. istniał projekt wymiany zamieszanych w słynną aferą 

i szpiegowską Zubowa i Balaszowej na aresztowanych polaków w Rosji 
| Sowieckiej. 

Rząd polski zażądał natychmiast odwołania tych 2-ch „urzędników* 
sowieckich, Zubowa I Bałaszowej; prawdopodobnie jeszcze wczoraj wieczo- 
rem zostali oni wydaleni z granic Polski w drodze administracyjnej. 

Śledztwo przeciw tym urzędnikom polskim, krėrzy wspoldzialali 

z Zubowem i Bałaszową, podejmując się haniebnej roli wykradania doku- 
mentów, trwa w dalszym ciągu. 

ЗАНЧА ПЫа TAS BY Ta AAS RB 

Teatr Polski 

Dziś poraz drugi 

Ciotka Karola 
krotochwila Brabdoy Thomas'a. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

    

D-r S. Margolis 
Gabinei Relnogonows*i, przešwletla- 
nia, zdjęcia I leczenie promieniami Roent- 

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

| Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, syfilis 

i skórne, Przyjmuje 9—i2 I 5—8. 

  

    
    

  

  
  

pm PL ul. Miekiewicza 24, m. 4. 

a urlopowanych ; 

spraw handlowo administracyjnych toczą się nadal w Berlinie, mimo iż przez Min. Oświecenia, na zasadzie porozumienia polsko-francuskiego. ! 

(nik zaznacza, że kryje ona w sobie 
, niebezpieczeństwo przeniesienia pun- 
| ktu ciężkości we wszystkich decyzjach 
‘а Gdańska do Genewy, na które to 
niebezpieczeństwo, ze względu na 
dobre stosunki Polski i z Ganewą, 
Gdańsk będzie musiał zwrócić wytę- 
żoną uwagę. 

Dzienniki paryskie są* 
Paryska pra- dzą naogół, że Niem- 
sa o nocie cy powstrzymają się 
szoa zarówno od przyjęcia, 

jak odrzucenia noty 
francuskiej w sprawia bezpieczeństwa, 
będą usiłowały jednak targować się. 

„Petit Parysien” uważa za rzecz 
niezwykle cenną, iż Anglja obiecuje 
stanąć przy boku Francji na wypa- 
dek ataku niemieckiego. 

Takie same zobowiązanie Anglji 
wobec Niemiec, pisze dziennik, nie 
może nas niepokoić, skoro jest rze- 
czą absurdalną przypuszczać, žė na- 
stąpi atak francuski na Niemcy. (Pat.) 

„Neuer Freie Presse" 
egr z Berlina: W niemiec 
do Ligi Na- kich kołach rządowych 

| rodów.  oświsdczeja, że Niemcy 
j wstąpią do Ligi Narodów dopiero 
i wówczas, gdy będzie poprzednio o: 
prėžniona pierwsza strefa nadreńska. 

KTO 
chce wiedzieć 

© której godzinia pociągi 
odchodzą lub przychodzą do 
Wilna, jak również jakie są 
ceny biletów do główniej | 

szych stacyj 

niech kupi 

NAJNOWSZY 
ROZKŁAD JAZDY. 

Cena tylko 30 gr. 

  
  

Nabyć można w księgarniach, 
w składach materjałów piśmien* 
nych, w kioskach i u sprzedaw* 

ców ulicznych.   
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Konferencja litewskich dyplo- . 
matów. 

RYCA. 11.VI. (tel. włas.) Do Kow- 
па przybyli przedstawiciele Litwy za- 
granicą: p. Galwanauskas z Londy- 
nu, p. Sidzikauskas z Barlina, Balta- 
ruszajtis z Moskwy. Oczekują także 
posła z Paryża p. Klimasa. 

W najbliższych dniach ma się od- 
być konferencja wszystkich posłów, 
na której będą rozstrzygnięte różne 
kwestje tyczące się bieżącej polityki 
zagranicznej. 

Koniec sesji a może ikadencji. 

RYGA. 11.VI. (tel. włas.) Z Kowna 
donoszą „Lietuwos Ziniss” komuni- 
kuje,że Sejm rozjedzie się na wakacje 
19 go b. m. „Liet. Żinjus” wyraża 
opinję, że możliwą jest rzeczą iż Sejm 
ten już się nie zbierze. 

Nie przyjęto dymisji ministra 
wojny. 

RYGA. 11.VE. (tel. włas.) Przed 
dwoma tygodniami podał się do dy: 
misji i ministra wojny Daukantos. | 
Przypuszczają, że przyczyną dymisji 
były tarcia w gabinecie z powodu 
pewnych nieporozumień w nietórych   
  

Łotwa. 

Komunikat litewskie] amba- 
sady w Łotwie. 

"RYGA. 12.VI. (tel. włas.) Wobec 
ukazania się wiadomości, w pewnym 
odłamie prasy Łotewskiej, jakoby dwa 
seroplany litewskie latały nad Wil- 
nem i były ostrzelanea przez wojsko 
polskie, poczem się skierowały ku 
granicy litewskiej — litewska amba- 
sada w Łotwie komunikuje że fakt 
ten wcale nie miał miejsca. 

Zwiększenie Ochrony Granicy. 

RYGA. 12.VI. (tel. włas.) W związ: 
ku z ostatnimi wypadkami na grani- 
cy Łotewsko-Sowieckiej podwojono 
straż graniczną i rozciągnięto ścisłą 
kontrolę nad osobami przejeżdżają 
cemi ku granicy. 

Przyjazd kupców finladzkich 
do Łotwy. 

  

państw bałtyckich. 

  RYGA, 12.VI (telegr. własay). Fin- 
landzki prof. instytutu handlowego: 
p. Bondsdorf zakomunikował amba-; 
sadorowi lotewskiemu w Helsingfor-! 
sie p. Zaryni, že w początkach sierp- 
nia 50 kupców finlandzkich odwiedzi 
Łotwę. Wizyta ta ma na celu za: | 
dzierzgnięcie ściślejszych stosunków 
handlowych z Łotwą. 

Estonja. 

Nowy przewodniczący sęjmu. 

RYGA, 12.VI (tel. własny). Socja- ' 
lista Rej został wybrany na przewod- 
niczącego sejmu. 

Były wysunięte dwie kandydatury: | 
Jurmana przez agrarjuszy i Reja — 
przez socjalistów. 

Rej otrzymał 44 głosy, przeciwko 
33, 5-ciu powstrzymało się od gło-; 
sowania. : 

Wybór Reja większość sejmu po- 
witała oklaskami. } 

Skład nowego prezydjum. 
| hotelu S$. Gsorge'e. 

sprawach wojskowych. Obecny pre- 
zydent republiki p. Stulginskis sta 
nowczo odmówił przyjęcia dymisji 
ministra wojny. 

Kiedy się mają odbyć wybory 
do Sejmiku Kłajp ed zkiego. 

RYGA. 13.VI. (tel. włas.) Wybory 
do Sejmiku Kłajpedzkiego interesują 
nie tyiko mieszkańców Kłajpedy lecz 
i Litwinów. Ustawa o ordynacji wy- 
borczej ma być ogłoszona w najbliż- 
szym numerze „Wiadomości Rządo- 
wych”, który się ukaże 17 go b. m. 
Więc wybory spodziewane się w po- 
łowie sierpnia. 

Wycieczki do Rzymu. 

RYGA. 11.VI. (tel. włas.) Z Kow- 
na donoszą: Przygotowane wycieczki 
do Rzymu nie odbędą się. Zapisani 
wzywani są celem odebrania zaliczek. 

Wycieczki litewskich włościan. 

RYGA. 11.VI. (tel. włas.) Organi- 
zowane są w Kownie ciekawe wy: 
cieczki zagranicę wyłącznie z włoś- 
cian składające się w celu zaznajo- 
mienia ich ze wzorowem prowadze- 
niem gospodarstwa rolnego. Zgłosiło 
się już przeszło 200 osób. 

Estonja nie otrzymała zapro-   szenia. 
RYGA, 12.VI (tel. własny). W zwią- 

zku z ukazującymi się od pewnego 
czasu w prasie wiadomościami o ma 
jącej się odbyć konferencji ministrów 
spraw zagranicznych 3-ch bałtyckich 
państw Łotwy, Litwy i Estonji — es- 
tońskie ministerstwo Spraw zagra: 
nicznych komunixuje, że dotychczas 
nie otrzymało zaproszenia na powyż- 
szą konferencję. 

Sowieckle wojenne okręty na 
wodach Bałtyku. 

RYGA, 12.VI (tel. własny). Z es-! 
tońskich morskich latarni zauważono | 
5 dużych wojennych sowieckich oj 
krętów. Przypuszczają, że sowiecka 
marynarka odbywa manewry mor: | 
skie. 

Pertraktacje w sprawie zawar- 
cia unji celnej. 

RYGA, 12.VI (tel. własny). Wkrót ; 
ce mają być wznowione pertraktacje 
łotewsko estońskie w sprawie zawar- 
cia unji celnej 

Komisja rozpocznie swe prace jak; 
tylko będzie ustalone miejsce pobytu 
komisji — Ryga albo Tallin. 

Przymrozki w Estonji. 
RYGA, 12.Vi (tel. własny) Ostat- 

niemi czasy w północnych madmor- 
skich miejscowościach Estonji dały 
sią odczuć wielkie chłody Z rana. 
przymrozki dochodziły do 4” mrozu. 
Szczególnie ucierpiały oziminy, 

i 
' 

į 

i 
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PROGRAM 

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

Sobota 13.VI g. 9 wiecz. zabawa 
ludowa z tańcami w sali „Apolio” 
ul. Dąbrowskiego 5. godz. 10 wiecz. 
dancig towarzyski w sali balowej 

Niedzisla 14.VI. Całodzienna wy- 

ljącego p. posła 

| giężkich warunkach 

Lwiązek Pol. Nauczyciel: 
stwa szkół powszechnych 

Od czwartku do soboty włącznie, 
będzie obradował, w gościanie mu 
udzielonej sali im. Śniadeckich u 
U. S. B. Trzeci Doroczny Zjazd De- 
legatów Związku Polskiego Nauczy- 
cielstwa Szkół Powszechnych Ziemi 
Wileńskiej. 

W sobotę mają przybyć delegaci 
z Zarządów Central Brzeskiego i 
Grodzieńskiego okręgu. 

Delegatów przybyło 165. Nie od 
rzeczy będzie przypomnieć w tem 
miejscu, że na 58 tysięcy nauczy- 
cielstwa szkół powszechnych, Zwią- 
zek zgromadził 35,640 członków. 
(Reszta znajduje się w związkach 
ukraińskich, żydowskich i koło 6 ty: 
sięcy w Chrześcjańskiej Dam). 

— Związek posiada coś w rodza- 
ju ministerstwz, bowiem zatrudnia 
25 urzędników z pracą według kate- 
gorji urzędów państwowych, wydsje 
dwutygodnik Głos nauczycielski, któ- 
ry się rozchodzi w 37 tysiącach 
egzemplarzy. Posiada nadto trzy sa- 
natorja: jedno, wynajęte, w puszczy 
Marjańskiej, koło Skierniewic, dwa 
inne w Zakopanem, gdzie wykończa- 
jący obacnie się Dom zdrowia, po 
mieści w razie potrzeby, do 210 
pensjonarjuszy, którzy za 5 zł. dzien 
nie, dostaną pięć razy posiłek, mie 
szkarie i pcradę lekarską. 

— Rzecz najważniejsza: nauczy- 
cielstwo wszystko to zrobiło samo, 
bez żadnych zapisów, zapomóg, że- 
brania i inwestycji. Oto ce może 
umiejętna organizacja z groszowych 

, składek zrobićl 
Zjszd zagaił p. Gałązka, prezes 

oddziału wileńskiego. Odczytał pro- 
gram idsowy ŻZjszdu, depesze od 
osób sympatyzujących, a które nie 
inogły przybyć. Przy gromnkich okla- 
skach, trwających długą chwilę, 

' uchwalono wysłać depeszę do Mar- 
szałka Piłsudskiego, oraz do p. Pre- 

_zydenta Wojciechowskiego. 
Poczem wezwano do stołu pre- 

zydjalnego: na honorowego prezydu- 
Nowicklego, pp. 

Eplera i Dobosza, na sekretarzy pp. 
Kosonia, Sajdaka, Paprockiego, Bu- 
laszewskiego, Koserskiego. 

Pierwszy z obecnych powitał zjazd 
p. rektor Dziewulski, gospodarz Al- 
mae Mater, zaznaczając zadowolenie 
goszczenia w murfch Ц, 5. В. pjonia 
rów oświaty. Kolejno przemawiali sło- 
wami powitania p. Turkowski, naczel- 
nik wydz. Szkół Pow. przy Kuratorjum 
p. Rzewuski w zastępstwie Delegata, 
prezes miasta p. Bańkowski, od sa- 
morządów, p. Czyż energicznie i rze- 
czowo, od uniwersytetu robotniczego, 
p. Małowieski od Związku młodzieży 
wiejskiej. Raził wśród tych serdecz- 
nych powitań brak słowa od ducho- 
wieństwa. Któż jak nie ksiądz i na- 
uczyciel wiejski mają pracować na 
wsi harmonijnie, jeśli mają dzieło 

' oświaty pchnąć na przód. 
Prasa nielicznie zgromadzona, 

(wszystkie dzienniki polskie wysłały 
swych przedstawicieli), również nie 
witała... a przecież tu zjazd powinien 
cchodzić wszystkich. 

Referaty rozpoczął ze swadą; rze- 
czowo rzecz traktując p. Tomczak, 
generalny sekretarz Związku. O po- 
winnościach nauczyciela, mówiąc o 
wszystkich trudnościach praty na- 
uczycielskiej, o zanikaniu energji w 

i konieczności 
reagowaniu przeciw temu, o obo- 

RYGA, 12.VI (tel. własny). Wobec ; cieczka do Trok. Wyjazd o g. 10 m. wiązku kształcenia się i rozwijania 
wyboru Reja na przewodniczącego ; 
sejmu, zaszły zmiany w składzie pra- 
zydjum tegoż. Pierwszym wice-prze- 
wcdniczącym pozostał zgrarjusz Jur- 
man, na drugiego wybrano—Kalchu- t 

55 rano pociągiem do Landwarowa. - 
Dojazd z Lsndwsrowa do Trek sa- | 
mochodami, oraz podwodami. Wszól- 
na wycieczka łodziami po jsziorze, | 
zwiedzanie ruin zamku (objaśnienie | 

swej umysłowości, i w jakim kie- 
runku, 

Po nim, zajmujący i śmiały w 
poglądach, a trafny i słuszny w każ-- 
dym słowie, był referat p. Petkow- 

sa — klub pracy, sekretarzem jest | prof. Kłosz). Zabawa na wyspie (or-|sklego prez. oświaty pozaszkolnej, 
agrarjusz Cholberg, podsekretarzami 
— socjalista Piskar i Reudkenapp 2 
klerykalnej partji. й 

Dani Konserwatorów. 
(Pobyt w Wilnie, projekty, wycieczka 
do Werek, przejazd przez województ- 
wo: Nowogródek, Cząbrowo, Świteź, | 
Worończa, Tubanowicze, Połoneczka, 
Iszkoldž, Mir, Niešwiež“ Slonim). 

Daia 3 b. m. rozpocząl się w W:l- | 
nie IX-ty Zjazd Rady Konserwatystów | 
Państwa, zbierających się perjodycz- 
nie w celu uzgodnienia prac na | 
wszystkich terenach Rzeczpospolitej. 

W każdem obecnie Województwie 
stoi na czele urzędu opiekującego 
się zabytkami, oraz mającego inge- 

kiestry, tańce). Pokaz manewrów 
flotylli, złożonej z dwudziestu łodzi. 
Sygnalizacja morska. 

ministerstwa p. Wojciechowski radca 
ministerstwa p. Lauterbach, p. Pajz- 
derski z Poznania, 
Lwowskiego Wojewódzkiego Oddziału 
sztuki, p. Wiszniowski, p. Wojcicki, 
p. Szydłowski, przedstawicisle i kon- 
serwatorowie województw: krakow- 
skiego, lwowskiego, pożnańskiego i 
grodzieńskiego. 

Przez dwa dni zwiedzali miasto i 
zapoznawali się z pracami, dokona 
nemi przez tutejszy urząd konserwa- 
cji zabytków, We czwarlek odbyło 
się walne posiedzenie w sali konfe- 
rencyjnej w Delegaturze, pod prze- 
wodnictwem p. Del, Raczkiewicz». 

Prócz gości zaproszeni zostali 
„przedstawiciele społeczeństwa wileń- 
skiego, a mianowicie: prof. Ruszczyc, 

Zjazd powitał p. Del. Raczkiewicz, ; 
„Poczem p. Wojciechowski odczytał | wom zasłaniającym widok z góry na 

p. Piotrowski z referat o projęktującej się ustawie : miasto. 

poruszający nową a ciekawą sprawę 
Regjonalizmu, w oświacie i naucza- 
niu. Gdzie, jak gdzie, ala w Wileń- 

konserwatorskiej, gdyż dotąd niema 
takowej. 

Bardzo długie posiedzenie poru- 
szało cały szereg spraw związanych 
ściśle z naszym miastem i okolica- 
mi, a któremi się ogół, obojętny na 
piękno najbliższe, powinien więcej 
interesować. | tak. Usłyszeliśmy, że 
baszta na Górze Zamkowej musi rnieć 
inny daszek czy też zakończenie, bo 
drewniana nadbudowa razi oko aste- 
ty i znawcy. Wilnianie z trwogą na- 
słuchiwali, azali sylweta narodowego 
fetyszu, naszej „Fudži jamy”, którą 
przywykliśmy widzieć ciągle i na 
wszystkiem, nie ulegnie zmianie. My 

rencję w sprawach kultury i sztuki,j prez, T-wa Miłośników Wilna, prof. też bowiem jesteśmy na ogół kon- 
konserwator państwowy. (I nas od; Kłos, prałat Sawicki, prez. Bańkow- serwatorami (np. bruki i rynsztoki 
lat trzech jest nim prof. J. Remer, ski, dyrekt. archiwum p. Wacław wileńskie). Mają też kopać pod basz- 
który przybył tu po owocnej dzisłal- | Studnicki, ks. kapelan Śledziewski. tą, bo spodziewane są sensacyjne 
ności na polu konserwacji zabytków | p. Brensztejn, p. Cz. Jankowski, p.; odkrycia kurytarzy i przejść do del- 
w Kieleckiem, 

Przybyli do Wilna: przedstawiciel 
Ewę gen. Tupalski i p. Borow- 
ski, 

nego Zamku, : 
Postanowiono też, czego nie dość 

szczyźnie, posiadającej tyle cech cha: 
rakterystycznych, mogących  wzbo- 
gacić skarb ogólno-narodowy, kwestja 
zacierania tych cech, pod hasłem 
unifikacji, albo wydobycia ich na jaw, 
zachowania i używania w celach 
propagandy państwowej i oświatowej, 
jest sprawą pierwszorzędnej wagi. 

Dotąd na potępienie narażał się 
człowiek, piszący lub dowodzący o 
konieczności pozostawienia ośrod- 
kom, ziemiom, okolicom ich cech 
wrodzonych. Nazywało się to”stpa- 
ratyzmem i brakiem patrjotyzmu, 
odrywaniem od Macierzy itp. Miło 
więc było ludziom Od dawna wy- 
znającym tę zasadę, usłyszeć z ust 
przedstawiciela nauczycielstwa, wy* 
razy pietyzmu odnośne do charakteru 
miejscowego i wyliczanie 26 regjo- 
nów w Państwie, wśród których Li: 
twa polska, figuruje w wyreźnej swej 
postaci. DCM 

Procesję prowadził ks, biskup 
Matulewicz, prowadzony kolejno przez 
przedstawicieli władz cywilnych i 
wojskowych. 

A przed nim sunęły wolno dwa 
rzędy duchowieństwa w  ornatach, 
pięknych jak klejnoty, cudnemi bar- 
wami nikłych jedwabi i złota Išnią- 
cych w przeczystem powietrzu i sło- 
necznej poświacie i honorowa straż 
naszych dzielnych saperów. 

Pieśń tłumu wstrząsała mury do: 
mów i dalekiem echem niosła wieść 
o niezmiennej duszy tego ludu, 
wiernego jak żaden. 

= 

    

  

Posiedzenie w sprawie 
teatru. 

W małej sali Delegatury odbyło   
    

Procesja Bożego biała. 
Tradycyjna, przez Rosjan zabrc- 

słona po powstaniu 63 roku, wzno- 
«wlona w 1905 z niezwykłym prze 
pychem, tamowana bezskutecznie 
potem przez rząd zaborczy, zdumio- 
ny przywiązaniem tłumów do kato- 

  

przetrwała wojnę bez przerwy. 
Za niemieckiej okupacji, była 

jedyną manifestacją religijno-politycz- 
ną, przeglądem polskich sił, jakiego 
okupanci nie mogli zabronić. 

Kto widział zbiedzenie ówczesnej 
publiczności, nikłość związków, ce- 
chów, szarość starych chorągwi, ten 
z radością patrzy teraz na pochód, 
wspaniałością swą imponujący. 

Pogoda we czwartek sprzyjała i 
olbrzymia procesja opasala Wilno 
tradycyjnym wieńcem, przez Plac 
Katedralny, Wielką, Sto-Jańską, Do- 
minikańską i Wileńską, by wróciwszy 
na Mickiewicza, u Św. Jerzego za- 
kończyć swe modły, po Ewangieljach 
u drzwi Katedry, Św. Jana i Św. 
Katarzyny. й 

Gdy czoło pochodu, oddział konny 
ułanów, znajdował się na ulicy Wi- 
leńskiej ostatnie delegacje i tłumu 
wiernych, przytrzymywanych w do: 
skonałym porządku przez podwójny 
kordon policji, znajdował się u wylo- 
tu ul. Mickiewicza. 

Nim się barwny wąż pochodu 
przesunał w jakimś punkcie, upły- 
nęły dwie godziny! Bez liku, setkami, 
chwiały się na wietrze kolorowe, 
płomienne barwami narodowemi cho- 
rągwie związków, lśniące złotem i 
haftami i wielkie feretrony kościelne, 
rozwiewające swa wstęgi, trzy- 
mane przez korowody dziewczątek 
w bieli,z wiankami róż na welonach. 

lekiego obrządku, procesja B. Ciała, , 

\ 516 wczoraj posiedzenie Komitetu ra- 
tunkowego spraw teatralnych, wła: 
ściwie sprawy doprowadzenie sezonu 
do końca, z zapewnieniem artystom 
możliwych warunków istnienia. 

Obecni byli p. Jankowski, Dr. Za 
„horski, maj. Bobiatyński, p. Rzesu- 
"ski, p. Szyszkowski, p. Kijowski 
; (przedstawiciel związku artystów), p. 
| Hermanowicz, p. Bukowski, p. Józe- 
'fowicz, p. Hryniewicz, p. Kiełmuć, 
fp. Zieliński, p. Romer-Ochenkowska. 

P. Jankowski zagaił posiedzenie 
jokreślając zmiany komitetu, potem 
jp. Szyszkowski zdawał sprawę z do- 
tychczasowych prac, z narad w Ma- 
gistracie, które nie dały dodatnich 

* rezultatów. 
Po dłuższej dyskusji nad sposo- 

ibami przyjścia artystom z pomocą, 
ustalono: sprzedaż biletów abona- 
mentowych, proponowanie proc. od 
rachunków w restauracjach, akcja 

| wśród właścicieli domów i lokatorów, 
kupiectwa i t. p. Wybrano komisje 
odnośne do wyżej wymienionych 
dziełów, | upoważniono komitet do 
kooptowania innych członków. 
    

Z walnego zgromadze- 
nia Związku Dozorców 

Domowych. 
Dvia 7 czerwca r.b., w niedzielę, 

przy ul. Kijowskiej Ne 19, w lokslu 
Z. Z. K. odbyło się walne zgroma- 
dzenie Związku Zawodowego Dozor- 
ców Domowych, na którem między 
innemi powzięto następującą uchwałę: 

„Zgromadzeni dnia 7-go czerwca 
1925 r. Dozorcy domowi m, Wilna, 
zważywszy, że Komisje Rozjemcze, 
powołane na zasadzie (lstawy Sejmo- 
wej z dnia 23 stycznia 1920 r. (Dz. 
Ust. 8, woz. 53), są jedyną instytucją, 
gdzie dozorcy domów znajdują obro* 

  

  
Całe grupy, 
płowo włosych dzieci,  rozsypywały 
się jak kwiaty naszych łąk, u stóp 
Stwórcy, sunęły olterzyki ukwiecone, 
niesione na ramionach panien w 
śnieżystych szatkach, maszerowały 
szkoły i gimnazja, ze swemi chorąg- 
wiami i orkiestrami, z nauczyciel- 
stwem u boków. Szły oddziały ho- 
norowe wojska, związki cywilne i 
wojskowe, kobiece i męskie, ubrane 
w swe godła lub mundury. Parado- 
wala „Polonja", Uniwersytet, Sokoli 
kraśni jak maki, skauci, szły Litwinki 
w strojach narodowych, sunęły po- 
ważnie liczne cechy, niosąc z pie- 
tyzmem stare, szmaciaste, połatane 
chorągwie, co jeszcze „tamte” pa- 
miętały czasy i procesje, I oto, 
raz... doczekały... 

Płynęły i płynęły niezmierne tłu- 
my, ukwiecone, z pękami ziół w 
dłoniach, po pod trzepoczącemi się 
płachtami znaków, pod girlandami 
zieleni, któremi ubrane były domy, 
przerzucające sobie od okien do 
okien arkady z liści i wstęg. Naj- 
piękniej udekorowana były Wielka i 
Wileńska, 
obrazach.   
nachwalić, przyciąć trochę czuba, drze- 

Potem była omawiana Sprawa koś- 
cłoła św. Ignacego. Jak wiadomo, prze- 
lat parę, toczyła się o te mury wal: 

Ika, między wojskowością i Jezuitami, 
którzy nie uzyskali zwrotu kościoła, 
zamienionego, po kasacie i sprzeda- 
ży murów, na kasyno oficerskie za 
rosyjskich czasów. Teraz mimo ob- 
jekcji, obecnych, że Wilno posiada 
dużo kościołów, z których np. Świę- 
ty Kazimierz nadawałby się też do 
celów garnizonowych, a rekonstrukcja 
zupełnie zniszczonego ogromnego ko- 
ścioła wymaga szalonych kosztów, ks. 
kapelan Sledziewski objaśnił, że spra- 
wa ta jest przesądzona. Podług pla- 

częto już kosztem wojskowych sił, 
prace nad wydobyciem kościoła z 
mir; być może że uda się odczyścić 
piękne frezki z pod zamalowania. 

Ogólny aplauz uzyskał plan prze- 

te: 
i 

okna nawet w kwieciu i 

nów i rysunków p. prof. Krosa, za” | 

+ 

{ 

bukiety, wiązanki złoto „nę od niesumiennych właścicieli po- 
sesj!, nie płacących wynagrodzenia 

|za pracę, kategorycznie protestują 
! przeciw sabotowaniu rzeczonych ko" 
| misji Rozjemczych przez Stowarzy« 
szenie Właścicieli Nieruchomości, ce- 

'|owem niewysyłaniem swych przed- 
' stawicieli, wskutek czego Komisje 
'Rozjemcze w miesiącu maju r. b. 
„trzykrotnie nie doszły do skutku, zaś 
dozorcy domów, których sprawy mia* 

ły być rozpatrywane, muszą z rodzi- 
, nami cierpieć głód. 
{ © е м przyszłości sabotowanie 
Komisji Rozjemczych przez wlašci- 
cieli posesji nie ustanie, zgromadze- 
ni upoważniają zarząd Żwiązku do 
odpowiedniego zareagowania na to 
do strajku protestacyjnego włącznie. 

    

Popierajcie 
Żeglugę Morską i Rzeczną! 
    

Zapisujcie się 

ma członków Ligi Morskiej i Rzecznej, 

  

miejskie, którego Wilao gwełtownie 
potrzebuje. Zgromadziło by ono mo- 
że prywatne zbiory, mogące uledz 
rozproszeniu, 

Cały plan, wykresy i obli zenia są 
już dokonane, tylko... pieniędz; I 

Dłuższą dyskusję wywołał referat 
prof. Kłosa, domagającego się wycię- 
cia drzew w dziedzińcu (iniwersytec- 
kim (od św. Jana) i zniesieniu szka- 
radnego „płotu”, dzielącego kościół 
od Wszechnicy. Drzew szkoda... tak 
pięknie szumią i rzucają miły cień 
w koło, ale że zasłaniają widok i psu- 
ją harmonję murów, więc niema ra- 
dy, pójdą do pieców pp. Konserwa- 
torów. Do innych na szczęście nie 
msją pretensji i dadzą im rosnąć spo- 
kojnie. ‘ 

Bardzo ciekawą sprawą, jest stan 
podziemi Katedralnych, zamurowa- 
nych pręez Gucewicza i nie obejrzo- 
nych odMat przeszlo stu. Spoczywa- 
ją tam zwloki krėla Alexandra Ja- 
gielończyka, obu żon Zygmunta Fu-     robienia starego Ratusza aa Muzeum gusta  Lizbety i Barbary, i serce
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RA MAEGINESIE. 

Spostrzeżenia i uwagł. 

Po pięknych wrażeniach procesji B, Ciała ; 
nasuwają się uwagi pod adresem publicz- ; 

ności i organizatorów. 

1) Jeśli jest taki kurz, jak był we czwar- | 
tek, należy polać ulice, zanosiło bowiem 

cczy I twarze piaskiem. 
2) Diaczego rie było tradycyjnego rzu- ; 

cania kwiatów pod nogi idącego biskupa? 
Zwykle kilkoro dzieci obficle rzuca, teraz | 
jedno, potykające się maleństwo, jakieś 

strzępy podrzucało, Psuło to wrażenie uro- i 

czystości. 
3) Wogóle za małe dzieci dopuszczane 

są na procesję żal patrzeć jak taki dreblazg 

potyka stę o bruk, czerwone | spocone bu- 

zie zasypywane kurzem, czy to zdrowo, 

czy to konieczne? 

4) Czemu procesja nie śpiewa? Ponure 
i nudne robią wrażenie te milczkiem su- 

nące korowody. Tłum śpiewa, a pochód 

nie raczy, zle to jest I należy naprawić na 

rok przyszły. 

5) Wśród udekorowanych bogato do- 

mów, jeden martwą, zimną т&г pustką. 

Firma Jabłkowskich. Nie ładnie! Trochę 

zieleni nie drcgo kosztuje. 
  

    

Święto pieśni. 
Żasada i pomysł bardzo dobry, 

chór dzieci dla dzieci, ele dzień był 
wietrzny kurz fatalny a nikt nie zadał 
sobie fatygę polać dziedziniec uni 

wersytecki gdzie biedne dzieciaki du- 
siły się od tumanów piasku. Nb. P. 
Kurator kszał na siebie czekać pół 
godziny, więc od 12 do 17/2 stały 
gromady czekające, potem były prze- 
mówienia pp. Stobiedy i Szyłkow- 
skiego kt. nikt nie słyszał z powodu 

wichru, prócz najbliżej stojących. 
Wreszcie na podwyższenie weszła | 
długo oklaskiwana p. Gawrońska i 
wymownemi, mieikierni ruchumi ny- 
dobyła rzec można dzwięki z 1200 
gardzicłków. 

Slicznie szły piosenki jedne za 
drugiemi, zwłaszcza się podobały: 

. Marsz ks. Józefa, Na fujarce, i W 
Pole Noskowskiego. Zdumiewające 
rezultaty zdołała osiągnąć p. Gaw- 
rońska w krótkim bardzo czasie i na- 
leży się jej głęboka wdzięczność za 
tak owocną pracę na niwie artysty- 
czno-społecznej. Pod koniec popisy- 
wały się również wdzięcznie chóry 
Seminarjów melodjami ludowemi i 
śliczną Lipeńką Gierynga. 

Prócz powyższych na wyróżnienie 
zasługiwała szkoła Nr. 18 sty pod dy- 
rekcją p. Głuchowskiego, ludowe me- 
lodje ładnie instrumentowane i od: 
dane subtelnie, oraz szkoły Nr. 20 
pod dyrekcją p. Dąbrowskiej dosko- 
nałą dyrekcją i uczuciem zwracająca 
uwagę słuchaczy. 

Szkoły Nr. 9 i Nr. 28, pod dyr.p. 
Lenkowskiej i Grzywińskiego również | 
wykazały sumienną robotę, chociaż 
mniej może poczucia artystycznego. 

W każdym rezie propaganda pie- 
© śni piosnki i piosenki polskiej w 

szkołach nie powinna na tem po- 
przestać, należy jaknajszerszej rozwi- 
nąć zamiłowanie do melodji swoj- 
skich, starych, zapomniane wydobyć 
z ukrycia, używać w repertuarze 
miejscowym utworów, w myśl owego 
regjonalizmu o którym się dziś tyle 
mówi. ; 

Нго. 
sis 

| Potrzebni 
agenci 

do sprzedaży książek 
na procentach. 

Wymagana nie wielka kaucja w go- 
tówce. Redakcja księgi „Wilno*, Gar- 
barska Nr. 1, m. 23. w godzinach 

  

; miast i gmin, 
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— Międzynarodowy zjazd miast 
w Brukseli. Biuro Związku Miast 
polskich zwróciło się wczoraj do ma- 
glstratu m. Wilna z prośbą o wysła- 
nie wileńskich delegatów na zjazd” 
międzynarodowy który się odbędzie 
w najbliższym czasie w Brukselli, 

Porządek dzienny kongresu jest 
| następujący: 1) Sprawozdanie z dzia- 
łslności Międzynarodowego Związku 

e) dokumenty i wy- 
dawnictwa, 
mi międzynarodowymi (Liga Naro- 
dów, Międzynarodowe Biuro Pracy, 
Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie dla 

gruźlicy 
chorób wenerycznych); 2) Sprawozda- 
nie z działalności poszczególnych 
związków; 3) Ustrój miejski, a) spra- 
wozdanie z ankiety o stosunkach 
między gminami i samorządami miej” 
skiemi, a włedzami rządowymi w 
różnych krejach; 4) Polityka grunto- 
wa miast, jej wpływ na zagzdnienia 
mieszkaniowe; 5) Wielkie skupienia 
miejskie a) jakie są zobowiązania 
przyjęte lub proponowana w różnych 
krajach celem rozstrzygnięcia trud 
ności powstających w wielkich mia- 
stach z faktu ich podziału na kilka 
autematycznych jednostek admini- 
stracyjnych. 

— Wałka z gruźlicą. W dniu 
15 b. m. o g. 13 i pół w gmachu 
Kurztorjlum Szkolnego, przy ul. Wo 
lara Ne 10 odbędzie się konferencja, 
która ma na celu omówienie sposo: 
bów zwalczania szerzącej się wśród 
szkolnej młodzieży, gruźlicy (x) 

— Rozszerzenie ul. Bonifra- 
terskiej. Od kilku dni Magistrat 
wileński prowadzi roboty gwoli na- 
dania ul. Bonifraterskiej, —od skwer- 
ku przy kościele św. Krzyża do 5а- 
mego wylotu na plac Katedralny, | 
wyglądu okazelszego tudzież, jej po- 
większenia. 

Burzone są parkany z murowa 
nemi słupami przy ogrodzie i do- 
mach w sąsiedztwie Klasztoru O. O. 
Bonifratrów, a zdaje się ulegnie te- 
muż losowi I część ściany muru z 
motywami starożytnego budownictwa 
(łukowej formy). 

Cząstka ogrodu owocowego (na- 
rożnego) zostanie skasowaną, wyrą 
bane być muszą spore grusze; niema 
na to innej rady pozostanie inna 
zieleń w głębi, a pewną część ulicy 
się ożywi zasłonięty dotąd ogród. 
Jest tutej jak zresztą i na pobliskim 
placu Katedralnym grunt łąkowy: 
kopie się 1i pół metra w głęb i—woda 
skryta pod brukiem i chodnikam:. ; 

Obok przepływa dopływ Wilji 
rzeczka Koczerha, pod niektórymi 
domami cuchnąca a niedawno miej- 
scami zanieczyszczona kanałami 
kloacznymi, 

Doprowadzony do ładu przez 
OO. Bonifratrów klasztorek i przy: 
tułek dia ubogich bezdomnych, a 
przedewszystkiem śliczny kościołek 
wciąż restaurowany i czdabiany nada 
tej miejscowości wraz z rozszerzoną 
ulicą miły wygląd. 

— Wilno opiekunem najwięż. 
szego polskiego statku wojenne- 
go „Wilja”. W dniu 26 maja r. b. 
zosteł nabyty przez Rząd Polski sta: 
tek „Lsureut Schiaffino” własność: 
Societe Agerrienne pour „L Afrieque 
du Nord* pojemności przeszło 8100 
tonn. Stutek ten został następnie roz- 
kazem Ministerstwa Spraw Wojsko: 
wych wcielony do marynarki wojen: 
nej polskiej pod nazwą okręt Rzeczy* 
pospolitej Polskiej „Wilja”. 

Istnieje we fiotach światowych, 
jak również i w marynarce polskiej 
zwyczaj, że poszczególne miasta przyj-   od 10 do 12. 

  

Władysława IV. Jest obawa wilgoci, 
z powodu źródeł koło Katedry, więc 
za pozwoleniem władz duchownych, 
to ciekawe zejście do podziemi od- 
będzie się -w najbliższej przyszłości. 

Potem konferowano nad stanem 
kaplicy Ostrobramskiej, jej fatalnemi, 
nie estetycznemi „ozdobami* i na: 
radzano się nad sposcbami zajrzenia 
pod nigdy nie zdejmowane blachy 
obrazu, by zbadać, czy nie zakradł 
się tam grzybek, atakujący zakryte 
malowidła, jak to się stało z obra- 
zem M. B. Częstochowskiej. Wywią- 
zala się na ten temet ożywiona wy- 
miana zdań między obecnemi, przy- 
czem ks. prałat Sawicki zapewnił, 
ża niebawem ma być przeprowadzo- 
ny gruntowny remont kaplicy, stale 
zakopconej od mnóstwa świec, a 
wskutek otwartego okna, zbierający 
kurz z ulicy, 

"Humorystycznym epizodem były 
wiadomości o cokułach po nieża- 
łowanej pamięci pomnikach Katarzy- 

| 

  ny i Murawjewa, ku hańbie Wilna 

mują na siebie rolę opiekunów okrę- 

stojących dotąd jak memento mori. 
Okazało się że przez pięć lat „glo- 
wily“ się różne głowy i mózgi nad 
kwestją, do kogo należą te kawały 
granitu: do miasta, czy do państwa? 
Po długich i ciężkich cierpieniach 
zdecydowano że: do państwa! A niech 
będzie czyje chce, byle je właściciel 
uprzątnął co prędzej. 

Wojewoda zapewnił, 
stanie, 

Uznano że nie należy ich użyć 
pod polskie pomnikil? Więcej w tej 
decyzji sentymentalizmu, niż roz- 
sądku. Cóż ten kamień winien, że 
go plugawiły takie postaci? A koszt 
byłby o wiele mniejszy. 

P. architekt Borowski przedstawiał 
plany i rysunki odnowienia kościoła 
św. Kazimierza; w celu przywrócenia 
mu bardziej katolickich cech, i oświe- 
żenia, o zewnętizej reperacji nie mo- 
że na razie być mowy. Projekty p. 
Borowskiego zyskały uznanie i po: 
chwały pp. Konserwatorów. 

że tak się 

Prof, Kłos pewną iewelacją wy] 

NIKA. 

b) stosunki z instytucja- | 
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tów, mających związane z nimi naz- 
wy. W danym wypadku nowo naby- 
ty okręt największy z dotychczas po- 
siadanych przez Rzeczpospolitę Pol- 
ską okrętów, otrzymał nazwę tek 
ściśla zespoloną z ziemią Wileńską, 
a zwłaszcza z miastem Wilnem, jako 
nejwiększem nad rzeką Wilją osied- 
lem. Wychodząc z tego zsłożenia, 
oraz czując się ex efficio w tutejszem 
społeczeństwie Zarząd Wileńskiego 
Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej na 
skutek uchwały zapadłej na nadzwy- 

'czejnem zebraniu Zarządu w dniu 
8 b. m. postanowił prosić magistrat 
m. Wilna o poparcie jego postula- 
tów w sprawie roli naszego miasta 
przez uchwalenie objęcia opieki i 
protektoratu nad ckrętem Rzecz: 
pospolitej Polski „Wilja” przez Wil: 

i no, (1) 
j — „Tydzień Bandery". W związ- 
„ku Zz programem „Tygodnia Bande- 
"ry" w sobotę dn. 13 czerwca r. b. 
|w sali balowej hotelu St. Georgea 
, Komitet organizacyjny urządza „Dan: 
| cing-towarzyski” dochód z którego 
| zasili fundusze „Tygodnia Bandery”. 
Zespół muzyczny pod batutą p. Sal- 

| pickiego, oraz różne niespodzianki 
| rokują wesołą zabawę. Wstęp za za- 
|proszeniami, które nabywać można 
|zawczssu w cukierni B. Sztralla (róg 
| Tetarskiej) oraz na miejscu za reko- 
į mendacją p. p. członków Komitetu, 
| Cena biletu zł. 3. Początek o godz. 
1 9-ej wiecz' 
| W niedzielę dn. 14 czerwca r. b. 
|na zakończenie „Tygodnia Bandery” 
przypada całodzienna wycieczka do 
iTrok. Wyjazd z Wilna o g. 8-ej rano. 
(W programie: zwiedzenie ruin zam- 
ku, spacer łodziami po jeziorze, oraz 
pokaz manewrów fiotyll łodzi (sygna- 

|lizacja optyczna morska). Osoby 
| pragnące wziąść udział w wycieczce, 
proszone są o przybycie na dworzec 
'kolejowy o g. 7, m. 30, gdzie ocze: 
kiwać będzie kierownik wycieczki dr. 
f med. Czesław Czarnowski. 

— Kwesty. Że kwesty uliczne 
jsą może najłatwiejszym sposobem 
|zdobycia pieniędzy na cele społecz- 
"ne, na to zgoda. Że zbrzydły strasz: 
nie wszystkim, gdyż są zbyt częste, 
to też każdy przyzna. Ale ostatecz: 

j nie można by wytrzymać, gdyby nie 
zbytnia gorliwość kwestarek, We 
' czwartek urocze panienki na ul. 
Mickiewicza, tak napastowały panów 
ze swemi znaczkami i rzucały się ze 
szpilkami na panie, że sprawiało to 
irytację wśród publiczności, 

Więcej spokoju, więcej uprzej- 
mości ‘ 

— Ranne wstawanie. Nie jest 
niestety w modzię w Winiel Podczas 
gdy inne miasta na Świecie, z na- 
staniem lata, zrywają się wczesnym 

powietrza przed zajęciami, Wilno ca- 
łe „kiśnie” w łóżkach do Jej. 
O 6—7-ej rano, cudne, sperlone ro- 
są ogrody i wzgórza, Są puściuteń- 
kie. Sklepy z miekiem, naftą, bułka- 
mi raczą otwierać swe podwcje o 
9-ej dopiero, wskutek czego ludzie 
idący na 9-tą do zajęć i dzieci w 
szkolnym wieku, nie dostają nic 
świeżego: ani mleka, ani bułak, a 
jeśli jest święto, to trzeba robić za- 
pasy na trzy dni. Ze też nikt nie 
zareaguje na podobny absurd, Ale 
u nas to tak: narzeka się, gada, stę: 
ka, ale żadnej akcji zbiorowej, by 
osiągnąć lepszej wygody się nie 
zrobi. 

— lle mięsa zjada Wilno. Od 
dnia 1 do 6 b. m. włącznie na rze 
źnię miejską i na stację kontrolną 
m. Wilna dostarczono 133,423 kig. 
mięsa z czego: na rzeźnię miejską 
dostarczono bydła rogowego 254 
sztuki cgėlnėj wegi po zabiciu 34,290 
klg. które sprzedawane było za 1 
klg. w hurcie po 1 zł. 80 gr, a w 
detalu po 2 zł. 20 gr; cieląt dostar- 
czono 640 sztuk ogólnej wagi po za-   
wołał wielką wesołość wśród obec- 
nych, wyjawił mianowicie, że Wilno 
nie posiada wzale architekta miej- 
skiego. Nieprawdopodobne, a jednak 
prawdziwe| Prawda, że się miasto 
nie rozbudowuje na razie, ale jak 

jzacznie., Trzeba nam na gwałt pla: 
nu regulacyjnego miaste, by nikt nie 
mógł popsuć jego oryginainej, ślicz- 
nej, pewnej swoistego wdzięku i ro- 
inantycznej poezji postaci, jakiej nie 
ma żadne miasto w Rzeczypospolitej, 
a bodaj że żądne miasto na półaocy 
Europy. 

Nie podobna kierować się w roz- 
budowie Wiina, staremni rosyjskiemi 
planami mającemi na celu zatrace- 
nie starożytnego charakteru miasta, 
niszczenie jego specyficznych zau 
łeczków, których istnienie należy 
jednak pogodzić z wymaganiami 
współczesnej higieny miasta. 

W tem więc też pp. konserwato- 
rowie będą mieli wążkie słowo do 
wyśmówienia, Dyskusję po wyczerpu*   jącym referacie prcf. Kłosa, rozpo» 

` 

rankiem, by użyć rozkoszy świeżego | Ne 10. 
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biciu 15,360 klg., które sprzedawane 
było za 1 klg. w hurcie po 1 zł. 10 
gr. a w detalu po 1zł. 25gr., owiec 
165 sztuk, ogólnej wagi po zabiciu 
320 klg., która sprzedawano га 1 
kig. w hurcie po 1 złotemu, a w de- 
talu po 1 zł, 20 gr., świń dostarczo” 
no 256 sztuk ogólnej wagi po zabi- 
ciu 39,680 klg. które sprzedawano 
w hurcie za 1 kilo po 1 zł. 80 gr., 
a w detalu po 2 zł, i na stację 
kontrolną m. Wilna dostarczono bi- 
tego mięse: 

1) wołowiny 18,294 klg. które 
sprzedawanem było od 1 zł. 31 gr. 
do 1 zł. 80gr.; 2) wieprzowiny 14,484 
klg. które było sprzedawane od 1 zł. 
81 gr. do 2 zł; 3) cielęciny 2015 klg. 
którą sprzedawano od 1 zł. do 1 zł. 
20 gr.; 4) baraniny 147 klg.; 5) sło: 
niny 8,933 którą sprzedawano po 
2 zł. 20 gr. Jak widać z powyższych 
sum to Wilno ma niezły apetyt. (I). 

— Choroby zakaźne w Wilnie. 
W wydziale sanitarnym sekcji zdro- 
wia przy magistracie m. Wilna zare- 
jastrowano od dnia 31,V do dnia 
6.VI czerwca b. r. włącznia 134 cho- 
rób zakaźnych z czego: 1) na tyfus 
brzuszny chorują 4 osoby; 2) na ty- 
fus plamisty 1 osoba; 3) na płonicę 
14 osób; 4) na błonicę 5 osób, z 
których jedna osoba zmarła; 5) na 
odrę 80 osób; 6) na krztusiec 15 
osób; 7) na jaglicę 2 osoby; 8) na 
zeusznicę 13 osób | na meningitis 
1 osoba zmaria. (I) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Poświęcenie sztandaru. Dn. 
14 czerwca niedziela o godz. 10 i 
pół w Kościele św. Katarzyny odbę: 
dzie się uroczystość poświęcenia 
sztandaru szkolnego kursów gim- 
nazjalnych im. T. Czackiego Polskiej 

dokona J. E. Ks. Biskup Wł. Ban- 
durski. 
uroczystości udadzą się do lokalu 
szkolnego celem wpisania nazwisk 
do księgi pamiątkowej oraz Gbej- 
rzenia wystawy prac uczniów z dzie- 
dziny przyrody, gieografji 1 rysun- 
ków. 

„— Egzaminy wstępne. Dyrekcja 
pańtwowego gimnazjum im. L.elewe- 
la zawiadamia, że egzaminy wstępne 
rozpoczną się dn. 22 czerwca o g. 
9 rano. (W środę omyłkowo za- 
mieszczono iż w dń. 28 czerwce). 

Zapisy i podania przyjmuje kan- 
celarja szkolna codziennie od godz. 
10 do 2 po poł. do dnia 15 czerwca 
włącznie. 

— Czytelnia Bibl. Pedagogicz- 
nej. Kuratorjum . Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego (podaje do wiadomości 
zainteresowanych osób, iż od dnia 
10 b. m. Czytelnia Bibljoteki Peda- 
gogicznej jest czynną codzilnnie od 
godziny 10—12 i 5—8 w nowym 
gmachu Kuratorjum przy ul. Wolana 

SPRAWY PRASOWE. 

— Odebranie debiutu czaso- 
pismu ukraińskiemu „Nasza Spił- 
ka”. Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych odebrało debiut pocztowy cza” 

| Sopismu ukraińskiemu „Nasza Spił- 
jka" wychodzącemu w Pradze ponie- 
waż w treści swych artykułów zawie: 
rało cechu przestępstw przewidzia- 
nych w $ 58 u. k. (art. 129 k. k. (i). 

ŻE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Z działalności Towarzystwa 
Opieki nad młodzieżą szkolcą. 
W marcu r. b. przez pana Delegate 
Rządu został zatwierdzony statut 
„Towąrzystza Opieki nad młodzieżą”, 
którego*zadaniem jest współdziałanie 
z domem, szkołą i władzami szko! 
nemi w pracy wychowawczej ned 
młodzieżą oraz zrzeszenie towarzystw 
i organizacji na tem polu pracują 
cych. 

Jak słyszeliśmy. jednak, towarzy: 
stwo to do chwili obecnej nie roz. 
poczęło swej działalności. (I). 

  
  

czął p. Studnicki, dodając swe ko" 
mentarze, poczem zabierali głos inni, 
zwracając się do p. Del. Raczkiewi: 
cza, by użył swej władzy i wpływów 
nad Radą Miejską wiieńską, której 
przysłowiowa drzemka i w tej dzie- 
dzinie nie gwarantuje nic dobrego. 

Na zakończenie przedstawiciel mi- 
nister. p. Wojciechowski, w wytwor- 
nem i uprzejmem przemówieniu, zło- 
żył wyrazy uznania dla zainteresowa- 
nia się społeczeństwa wileńskiego 
poruszanemi sprawami, oraz dla prac 
pp. Konserwatorów na gruncie wi- 
ieńskim. 

Nazajutrz tj. w sobetę, pp. Kon- 
serwatorzy udali się aufodorem, które 
go to była pierwsza próba; do Trok 
itam oglądali Farę, odnowioną i 
ziestaurowaną O ile się dsło po wo* 
jennych zniszczeniach, oraz ruiny 
Zamku na wyspie, który zachwycił 
ich swą malowniczością, zaciekawia” 
jąc technikę budowianą cechującą 
zamki obronne na Litwie, 

Po powrocie do Wilna wsiedli na   

Macierzy Szkolnej. Aktu poświęcenia | 

Po nabożeństwie ucześnicy ' 
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ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— ktualne wyjaśnienie prze” 
pisów dotyczących urzędników 
państwowych. Na zasadzie art. 14 
ustawy o państwowej służbie cywil- 
nej, może władza naczelna (mini: 
sterstwo) zaliczyć urzędników 
do służby stałej czas służby kontrak- 
towej, o ile przejście z państwowej 
służby kontraktowej do państwowej 
służby stałej nastąpiło bezpośrednio. 
Na podstawie zaś art. 37 ust. o zao- 
patrzeniu emerytalnem, może być 
czes służby, przebytej w charakterze 
pracownika kontraktowego zaliczony 
do wysługi emerytalnej za zgodą mi: 
nisterstwa skarbu. 

Celem usunięcia wątpliwości czy 
jaden przepis nie sprzeciwia się dru- 
giemu, wyjaśniło prezydjum rady mi: 
nistrów okólnikiem Nr. 43, że oba 
cytowane przepisy posiadają moc o- 
bowiązującą z tem jednek zastrze: 
żeniem, że pierwszy przepis ma zna- 
czsnie dla uprawnień służbowych ta- 
kich, jak obliczanie starszeństwa służ: 
bowego, długości urlopu wypoczyn:* 
kowego, wysokości uposażenia etc., 
dokonane jednak na tej podstawie 
zaliczenie czasu służby kontraktowej 
nie ma wpływu na prawa emerytalne. 
Jedynie tylko w okresie poprzedają- 
cym dzień wejścia w życie ustawy 
emerytalnej (t. j. dzień 1 październi- 
ka 1923 r.) zaliczenie czasu służby 
kontraktowej w myśl art. 14 jest 

| równoznaczne z zaliczeniem tego cza: 
„su do wysługi emerytslnej. Stosownie 
postanowień art. 14 mają władze u- 
nikać jednak w tych wypadkach, gdy 
funkcjonarjusz w czasie służby kon- 
traktowej, poprzedzającej mianowanie 
na stałe, odbywał wyższe studja na- 
ukowe, zakończone egzaminami. (x) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

Zamiana  krótkotermino: 
"wych zobowiązań na długotermi- 
nowe. Ministerstwo Skarbu zawia- 

, domiło Wileński Bank Ziemski, że na 
pokrycie krótkoterminowych zobo» 

"wiązań właścicieli ziemskich z woje” 
„wództw wschodnich w Banku Gos- 
podarstwa Krajowego przysługuje 
Wileńskiemu Bankowi Ziemskiemu 
prawo wydania 8 proc. listów zasta- 
wnych na sumę 625 000 złotych, po 
kursie 80 za 100, a zetem z tej su- 
my mogą być spłacone zobowiązania 
do wysokości 500.000 złotych. 

Ponieważ jednak wszystkie — га- 
ciągnięte pożyczki krótkoterminowa 
z żyrem Banku Ziemskiego, oraz je- 
sienne i wiosenne z żyrem Banku 
Rolniczo-Przemysłowego, przewyższa- 
ją znacznie powyższą sumę 500.000 
złotych pragnący korzystać z zamia- 

j By krótkoterminowych zobowiązań 
„na długoterminowe, winni jak naj- 
| szybciej złożyć odpowiednie podanie 
"do Banku. (x). 

l 

  
SPRAWY ROLNE. 

Udzielanie pożyczek na 
kupno gruntu. Państwowy Bank 
Rolny w najbliższych dniach rozpo- 
cznie przyjmowanie zgłoszeń o u: 
dzielanie długoterminowych  požy- 
czek amortyzścyjnych na kupno 
gruntu z parcelacji i na zapłacenie 
za nabyte już, a pochodzące z раг- 
celacji gospodarstwa. Pożyczki będą 
udzielane do wysokości dwóch trze: 
cich szacunku ustalonego przez 
Bank i będą zasadniczo zabezpieczo* 
ne na pierwszem miejscu hipoteki. 
Pożyczki bętlą udzielane na termin 
10, 20 i 30 letni w 8 proc. listach 
zastawnych Banku. Listy zastawne 
przyjmowane będą na poczet podat- 
ku majątkowego po kursie 80 za 
100, będą mogły być lombardowane 
w Banku Polskim i P. K. O. orsz 
przyjmowane przez Skarb Państwa 
jako kaucja i wadja.  Przedłużone 
Bzunkowi do komisowej Sprzedaży 
listy będą zaliczkowane do wysokoš- 
ci 25 proc, wertošci nominalnej. 

Właścicielom majątków który 
zgłoszą swa majątki do parcelacji 

  | 
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statek, kędy już gościli przedstawi- 

ciele Reduty, przybyli dła dokonania 

ostatecznych  oględzia „gospodar- 

skich* w Werkach. Bystrym nurtem 

błękitnej „naszych strumieni rodzicy* 

ożywieni goście, zachwyczejąc się 

Ikapryšnemi skrętami Wiljł, wśród 

;wzgórz i lasów, dopłyneli do sizłej 
| rezydencji Massalskich, Radziwiłłów, 

Wittgenstejnów i Hohenlohe'ów obec- 

własności p. Spinka. 
Właściciel uprzejmie udzielał in- 

formacji, cprowadzając po zupełnie 

pustych pokojach, gdzie jeno trochę, 

brzydkich zresztą fresków i starych 
w złoconych i skórzanych oprawach 

książek w bibliotece,świadczy że kit- 

dyś było tu pięknie i strojnie. 

Po spożyciu obiadu, spacerze | 

odpoczynku, całe towarzystwo wró- 

ciło do Wilna, by wypocząć przed 

jutrzejszą podróżą w krainę Mickie 

wicza, dokąd i my z niemi z eutuz- 
jazmem podąż: ‹ 
МЕНЕ as,   l ma 

ъ
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będzie odroczona przez władze po* 
datkowe rata podatku majątkowego 
do czasu otrzymania listów zestaw- 
nych Banku. (x). 

RUCH PRZEMYSŁOWY. 
— Rewizja celna. Zgodnie z o- 

statnio wydanem przez Ministra Skar- 
bu do dyrekcji ceł w Wilnie rozpo: 
rządzeniem jest wymagane oparcie 
rewizji celnej na dokumentach ory- 
ginalnych t. j. wystawionych bszpo 
średnio przez zagranicznego sprze- 
dawcę. Przyczem za nieprawidłowe 
cznaczenie dat niezbędnych do obli- 
czania cła w dokumencie handlowym, 
firma handlowa będzie pociągana do 
odpowiedzialności w myśl karnych 
przepisów skarbowo celnych (x) 

— Ważne dla handlujących wy- 
robami tytuniowemi. Zgodnie z 
ostatnio wydanem przez Ministra skar- 
bu rozporządzeniem wydawania kon- 
cesji na detaliczną sprzedaż wyrobów 
tytuniowych uskuteczniane będą przez 
władze skarbowe Il instancji (izby 
skarbowe). 

Opróżnione natomiast przedsię 
biorstwa hurtowej sprzedaży wyro- 
bów tytuniowych nadawać będzie 
nadal Dyrekcja Polskiego Monopolu 
Tytuniowego, lub upoważnione przez; 
nią izby skarbowe. 

Karanie detalicznych sprzedaw- 
ców wyrobów tytuniowych za naru- 
szenie przepisów obowiązujących u- 
skuteczniać będą urzędy skarbowe 
akcyz i monopolów, a prawo karania 
hurtowych przedsiębiorców przyslu- 
guje urzędom ll-ej instancji t. j. izbom 
skarbowym. (x) 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Zawiadomienia o wolnych 
miejscach do pracy. Na skutek 
rozporządzenia Ministerstwa Pracy i 
Opieki społecznej wszystkie zakłady 
pracy podlegające obowiązkowi za- 
bezpieczania na wypadek bezrobocia 
na terenie miasta Wilna i powiatów 
Wileńsko-Trockiego, Duniłowickiego 
i Wilejskiego poczynając od dnia 
15 bm. obowiązane są w terminie 
.3-ch dniowym komunikować do Pań- 
stwowego Urzędu Pośrednictwa Pra- 
cy w Wilnie o każdem wolnem 
miejscu lub o nowo przyjętych ro- 
botnikach. 

Zarządzenie powyższe ma na ce- 
lu ułatwienie urzędowi pośrednictwa 
pracy zredukowania do minimum 
pobierających zasiłki, co w skutkach 
obciąży znacznie Skarb Państwa od 
wydatków położonych na powyższy 
całk (x) 

Z PRZYSPOSOB. REZERW. 

— Z „Sokoła”. Towarzystwo 
gimnastyczne „Sokół* zorganizowało 
wśród swych członków hufiec przy- 
sposobienia wojskowego. 

Do hufca zgłosiła się 40 osob i 
rozpoczęło już ćwiczenia. (x) 

U BIAŁORUSINÓW. 

Jednodniówka biloruska. 
W niedzielę 7 czerwca ukazała się 
nowa jednodniówka białoruska p. t. 
„Zahon”*, podpisana jak i poprzednia, 
przez p. Hermanowicza redaktora no- 
wego pisma białoruskiego p.n. „Iskra“, 
którego pierwszy numer wyszedł we 
wtorek 9 b. m. Ma ono zastępić, 
zamkniętą „Bełaruskuju Dolu*. 

— Rocznica śmierci M. Boh- 
danowicza. Rok biężąży 1925 obfl- 
tuje w rocznicę u Białorusinów, co 
łatwo da się wytłumaczyć tem, że 
człkowicie świadcme odrodzenie bia- 
łoruskie rozpoczęło się około 1905 r. 

  

  

Dom Handlowy 

F. Miesz 
Sp. z ogr. odp. 

Oddział w Wilnie, 

ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

POLECA NA SEZON LETNI 

w dziale manufaktury 
Wełny zagraniczne, jadwabie, b:tysty, muśliny, 

kamgarny ubraniowe i paltotowe, markizety, 

Gotowe ubrania i 

roboty w zakres krawieczyzny wchodzące. 

w dziale meblowym 
MEBLE od najwykwintniejszych do najskromniej- 

szych. Spółdzielniom, kooperatywom orez stowarzy- 

szeniom udziela się ulgowych warunków. 

Ka 

a więc obecnie upływa  20-stolecie 
pracy. Lęcz są też w tym roku i 
rocznice pomniejsze. Do takich na 
leży 8-ma rocznica śmierci M. Boh: 
danowicza, która przypadała w maju 
roku b. 

| Maksym Bohdanowicz jest to wy: 
bitny poeta impresjonista białoruski, 
pod względem mistrzowstwa formy 
i inteligencji, przewyższający nawet 
J. Kupałę, niestety zgasł w kwiecie 
wieku na suchoty. Zmarł w Krymie. 
Śmierć jego jast niepowatowaną stra: 
tą dla literatury białoruskiej. Najwię- 
tej znanym jest zbiór jego poezyj. 
Celem uczczenia tej rocznicy Jednio- 
dniówka „Iskra” zamieściła obszerny 
artykuł, poświęcony pamięci zmarłego. 

— Proces białoruski. W piątek 
28 maja w sali Wil. Sądu Okręgo- 
wego rozpartywano sprawę niejakie- 
go Tenenbauma, kooperatysty białor. 
A. Kończewskiego, oraz ucznia Wil. 
Gimn. Biał. Sołohuba,—oskarżonych 
o należenie do białor. organizacji re- 

;wolucyjnej, mającej na celu oderwa- 
„nie od Pelski części jej terytorjum. 
Sprawa rozpatrywano przy drzwiach 
zamkniętych. Jako obrońcy oskarżo* 
nych występowali: warszawski adwo- 

„kat Duracz, craz wileńscy adwokaci 
, Wróblewski i Rodziewicz. Wyrokiem 
jsądowym skazano Tenenbauma na 

6 lat cieżkiego więzienia; Kończew- 
skiego na 4 lsta, zaś Sołohuba na 
2 lata twierdzy. 

— Czy nowe stronictwo? „Wil. 
Utro“ z 3.VI.25 r. podaje sensacyjna 
wiadomość o zalegalizowaniu nowe- 
go białoruskiego stronictwa politycz: 
nego p.t. „Białoruska partja konsty: 
tucyjno-demokratyczna” zajmującego 
placówkę ściśle państwową. 

Mimo że „Hramadzki Holas“ scep 
tycznie zapatruje się na powyższą 
wiadomość skłoniliśmy traktować ją 
poważnie, przypuszczając że jest ona 
zapowiedzią ponownego wypłynięcia 
na widownię białoruskiego Życia po- 
litycznego, znanego p. Wołejszy, 
zgodnie z jego enuncjacjami w „Sło- 
wie”. 

  

U ROSJAN WiLEŃSKICH. 

— Odczyt posła Ssrebrenniko- 
wa. W najbliższych dniach ma się 
cdbyć w Wilnie odczyt posła Sere- 
brennikowa na temat Rosyjska mniej- 
szość narodowa w Polsce pan Sere- 
brennikow jest jedynem posłem w 
Sejmie, który przyznaje się do swe- 
go rosyjskiego pochodzania. (1). 

SPRAWY _ ŻYDOWSKIE. 

— Zatwierdzenie statutu „Ha- 
szomer Haciar”. W dniu 5-go b. 
m. p. Delegat Rządu zatwierdził Sta* 
tut Stowarzyszenia żydowskiego pod 
nazwą „Żydowska organizacja skau- 
towa „Haszomer Haciar“ co w tłó: 
maczeniu znaczy „Stróż młody* ce- 
lem towarzystwa jest wychowanie 
młodzieży żydowskiej na ludzi zdro- 
«wych fizycznie i moralnie w duchu 
zasad etycznych jako też krzewienia 
wśród tejże młodzieży znajomości 
języków: polskiego i hebrajskiego, 
oraz literatury polskiej i żydowskiej 
i budzenia zamiłowania do przcy 
oraz piękna natury. (I). 

  

RÓŻNE. 

— Kurs wakacyjny dla nauczy 
cieli muzyki i śpiewu, oraz orga- 
nistów rozpocznie się w Koserwa- 
torjum Towarzystwa Muzycznego w 
Krakowie 6-go lipca b. r. Kurs jest 
6 cio tygodniowy. Program obejmuje 
naukę gry na fortepianie, skrzypcach, 
wiolonczele, organach, špiaw chórel   

  

ny i solowy, oraz wiedomości rauk 

BJ ECRZE 

teoretycznych począwszy od zaszd 
muzyki, solfegio, harmonji, kontra- 
punktu, dydaktyki śpiewu i muzyki, 
ponadto naukę impostacji głosu 
opartego na prawidłowym oddechu 
(diafragmie). 

Bližszych szczegółów udziela dy- 
rektor Konserwatorjum Wiktor Bara- 
basz w godzinach od 11 do 12 w 
lokalu Konserwatorjum „Stery Teati“ 
Plac Szczepański 1. 

Wpisy wcześniejsze 
ze względu na ograniczoną 
uczniów. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Zderzenie się samochodów. 
Wczoraj około godz. 4 na ulicy Zawalnej 
róg Żeligowskiego nastąpiło zderzenie au* 
tobusu z samochodem. Autobus uległ u: 
szkodzeniu. Ofiar w ludziach nie było. 

Ponieważ wypadki takie powtarzają się 
dość często, przydałoby się aby władze po- 
licyjne wejrzały w te sprawy i wydały od- 
nośne zarządzenia. 

— Oblecujący synalek  Pokrowska 
Helena, zam. przy ul. Wiłkomierskiej 1C0, 
zameldowała policji, że syn jej Tus Dymitr 
w dniu 6 b. m. wyszedł z domu zabierając 
ze sobą 200 zł. i dotychczas nie powrócił. 
Po lcja natychmisst zarządziła poszukiwania. 

— Ucieczka z domu. Zulle Zofja, 
zam, przy ul. Szkaplernej 44, zameldcwała 
policji o zagln'ęciu jej syna Sianisława lat 
15, ucznia gimn. państw. Im. kr. Zygmunta 
Augusta, który w dniu 5 b. m. wyszecł z 
domu i dotychczas nie powrócił. Pelicja 
poszukiwinie zarządzila. (I) 

— Zginęła żona. Nikcłajew Adolf, 
am. w Białymstoku przy ul Baranowickiej 
49, zameldował połicji o zaglnięciu swej 
żony Marji, którą w dniu 9 b. m. zostawił 
w ogrodzie (Cielętnik) a sam udał się na 
miasto w celu załatwienia niektórych oso 
bistych sprawunków I po powrocie Już jej 
nie zastał. Policja zarządziła poszukiwa- 
nia. (I) 

— Zawalenie się studni. W dniu 
11 b. m. w domu Xe33 przy ul. W. Stefań- 
skiej zawaliła się studnia. Wypadku z ludźmi 
nie było. (I). 

— Dwużeństwo. Jaworska Weronika 
zam. przy ul. Popławskiej, zameldowała po- 
!iejl, że mąż jej Stanisław powtórnie oże 
„li się z Jadwigą Jaworowską zam. przy 
ul. Kopanica 8 I po zabraniu jej posagu w 
gotówce uciekł do Grodna. (1) 

— Samobójstwa. W dniu 10 b. m. o 
godz. 23, Tapewėcker Józefa córka dozor- 
cy domu % 38 przy ul. Stefańskiej usiło- 
wała popełnić samobójstwo przez wypicie 
esecji octowej. Desperatkę w stanie ciężkiem 
cdwieziono do szpitala żydowskiego. Przy- 
czyna samobójstwa narazie nieustalona. 

— Karczewska Marja zam. przy ul. Be- 
lny 14, w dniu 16 b. m. o godz. 17 m. A 
usiłowała popelnić samobójstwo przez wy 
picie esencji octowej. Po udzieleniu pierw- 
szej pomocy lekarskiej desperatkę w stanie 
nie seek życiu pozostawiono w 
mieszkaniu. Przyczyną tak rozpaczliwego 

pożądane 
liczbę 

  

  kroku tyły sprawy „sercowe*. 
— Pożar lasu. W dniu 9 b. m. o 

godz. 15 w Pospleszce wybuchł pożar lasu 
należącego do Aleksandrowicza Antoniego. 
Wypeliło się około 2 ha lasu. Straty wyno- 
szą około 200 złotych. Pożar powstał praw- 
dopodobnie wskutek nieostrożnego obcho- 
dzeniś się z ogniem przez pastuchów. (I) 

— Mradzieże. Z mieszkania Stefana 
Zatorskiego, zam. przy ul. Jakóba Jasiń- 
sklego 10, nieznani sprawcy otworzywszy 
sobie okno, dokonali kradzieży ubrania I 
bielizny na ogólną sumę 500 zł. 

— Krzepec Ludwik, zam. przy ul. Sos- 
nowej 17—5, zameldował policji o kradzie- 
ży dokonanej w jego mieszkaniu przy po-' 
mocy dobranego klucza, 1400 zł. w go- 
tówce oraz rewolwer, papierośnicę srebrną я 
i złotą branzoletkę ogólnej wartości 1700 
złotych. 

— W tymże czasie sublokator tegoż 
mieszkania Wieliczko Witold zameldował 
policji dodatkowo, że skradziono mu rów*; 
nież 470 rb. w złocie papiery wartościowe | 
na sumę 150 zł oraz biżuterji ogólnej war- 
at 2150 zł. Poszlaków co do sprawców 
brak. 

— Słożowi Juljanowi, zam. przy ulicy | 
Rydza Śmiglego 5, skradziono ubranie i | 
portfel, w którym było 4C0 zł. w gotówce 
| inne dokumenty ogólnej wartości 5:0 zł. 
Żadnych darych co do sprawców niema. 

— Alterowi Juljuszowi, zam. przy ulicy 
Topolowej 6 na letniska podczas jego nie- 
obecności skradzieno ubrania ogólnej war- 
tości 1008 zł. Poszkodowany podejrzewa o 
kradzież swą służącą Listwimankę Petrune- 
ię, którą policja zatrzymała. (I) 

į 
! 
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palta. Wykonuje wszelkie 

  Zupełnie nieszkodliwa. 

  

Zetwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

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

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

Wlašiiele domów w ВЕО 
  

nie marnujcie waszych domów. 
Jako stary absolutnie sumienny kupiec z 20 let- 

nim doświadczeniem, reguluję przy objęciu zarządu 
długi. obciążenia, sądowe I 
ewti. udzielam dużych zaliczek. , Jacobowitz, 

1—1 Berlin Sw. 68, Schlitzenstr. 70. 

Nadmierną otyłość 
usuw4 herbata ziołowa Baldur, aptekarza Schlechta. 

Niezwłoczna strata wagi. 

państwowe dyferencje; 

Na prowincji. 
— Żabójstwo podczas zabawy 

W dniu 8 b. m. o godzinie 7 we wsi Choł- 
mlszczach gminy Mikołajewskiej powiatu. 
Dziśnieńskiego znaleziono trupa Włodzi- 
mierza Blazowskilego mieszkańca wsi Bo 
zenczyzna tejże gminy I powiatu. Wstępne 
dcchodzenie ustaliło, że w dniu 7 b. m. 
we wsi Chołmiszczach cdbywała się zaba- 
wa na której byli obecni | żołnierze KOP. 
z jlacówki Ludzikowo. Pedczas zabawy 
wynikł spór, w czasle którego żołnierze u- 
rzyli broni, skuttiem czego został zabity 
Błazowski Włodzimierz, oraz kilku mlesz- 
kańców rannych. (1) 

— Pożary. W dniu 5 b. m. o godzi- 
nie 12 wybuchł pożar we wsi Skojdziszki 
gmiry Rudomińskiej powiatu Wileńsko-Troc- 
kiego, skutkiem którego spalił się dom 
mieszkalny należący do Zaweroszko Bronl- 
sława. Pożar powstał wskutek uderzenia 
plorunu. Poszkcdowany straty swe oblicza 
na sumę 700 złotych. (I) 

— W dn. 8 bm. o g. 8, wskutek niewy- 
ješnlonej narazie przyczyny spalił się dcm 
mieszkalny Jana | Arton'ego Karpowiczów 
zam. w Kolonji Fleksandrówka gm. Ru 
dziszskiej pow Wileńsko-Trockiego. Strat 
narazie nie ustalono. (I) 

— Z powodu nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem wybuchł pożar we wsi Orgier- 
dziany pow. Swięciańskiego. Spalił się dom 
mieszkalny I stodcła należąca do Kudańca 
Konstantego. Straty wynoszą około 4 000 
złotych. (1) 

Teatr i muzyka. 
— „Ciotka Karola”, grana wczoraj na 

scenie Teatru Polsklego po raz pierwszy, 
będzie niewątpliwie gwoździem sezonu far- 
sowego. Nieustanny śmiech i oklaski roz- 
bawionej publiczności wróżą tej przeza- 
baw.ej farsie olbrzymie powodzenie. W 
„Ciotce Karola* biorą udział pp. Wyrwicz, 
Godlewski, Fiszer, Bystrzyński, Rzęcki, Haj- 
duga, pp. Grabowska. Kuszlówna, Dunin- 
Rychłowska, Balcerówna i inni. 

„Ciotka Karola* ma tę zaletę, iż pomi: 
mo szczerej zabawy, jaką daje, jest utrzy- 
mana w graniczch przyzwoitości, co nie o 
każdej farsie powojennej powiedzieć moż- 
ne. Dziś i jutro „Ciotka Karola". 

— Teatr Letni (Ogród po Bernar- 
dyński). Dziś powtórzenie wczorajszej 
premjery operetki Kollo „Baron Kimmel“, 
która swolm humorem nieustannie pobu- 
dza widzów do śmiechu, to też dowcip i 
zart panuje tam od początku do końca. W 
„Baronie Kimmlu*—aityści nasi znalezli 
bogate pole do poplsu, to tež „Baron“ (wy- 
režyserowany przez K Kruglowskiego) jest 
grany koncertowo. 

— Popołudniówkaw Teatrze Łet- 
nim. Ulegając życzeniom licznym widzów 
zamiejsęowych, którzy nie mogą uczęszczać 
do Teatru wieczorem, Teatr Letni z udzia- 
łem W. Kaweckiej — wystawie „Marewiy 
Jesienne . Początek o g. 4 ej pp. 

RUCH WYDAWNICZY. 

— „Tygodnik Wileński”. Już się uka- 
zał i jest do nabycia we wszystkich klo- 

| 
| 

skach i księgarniach Nr. 10 tego przeglądu | 
literatury I sztuki, poświęcony Ellsie Orzesz- 
kowej w 15 rocznicę zgonu. Zawiera: arty- 
kuły Dr. St, Cywińskiego I W. Makowsk ego 
(wspomnienia osobiste) Niedrukowany ut- 
wór i listy Orzeszkowej, faksymil listu 1 fo- 
togrzfja z wystawy pamiątek w Wilnie. 

W dalszej części numeru znajdujemy 
przedewszystkiem wartnki przyjęcia do in- 
stytutu „Reduta”, który z Dyr. Osterwą 
przenosi się nasiałe do Wilna. Następnie 
M Dubiecki pisze w odcinku o powstań- 
czch polskich na Bałtyku w 63 roku. Prof. 
W. Antoniewicz o podružy do Egiptu i Pa- 
lestyny; W. Lutosławski o wskrzeszeniu 
Wrońskiego; T. Łopalewski o nowej po- 
wieści Iwaszkiewicza Z. Wojnarowska po- 
daje przekład wierszaE Verhaeren'a. 

Na zakończenie zaś mamy sprawozda- 
nia z kongresu P. E. N. Klubu w Paryżu, 
z ruchu wydawniczego, teatru muzyki, 
„Polski Klub literacki" i t. p. 

Numer obejmuje 10 stron, zawiera 9 ry- 
cln. Kosztuje 70 groszy. 

Książki nadesłane do Redakcji. 
— Pani Jadwiga Bernsteinowa, bibljo- 

tekarka w Głównym rzędzie Statystycz- 
nym, opracowała (po rez pierwszy u nas) 

  

  

j (Zasady klasyfikacji dziesiętnej) Jost 
to podręcznik bibljotekarski, cbejmujący 
ogólne zasady, wyszczegėlnienie klas I dzia- 
low, tėblice klasyfikacyjne i indeks alfabe 
tyczny (3000 wyrazów z cdpowiedniemi cyf- 
rami klasyfikacji). Pracę p. Bernstelnowej 
nałeży uważać za niezbędne vademecum 
każdego bibljotekarza. (Nakł. Gebethnera I 
Wolffa). 

bez wyjątku pism, wy: 

szy, 

Masło 
deserowe z dóbr 

J.W.P. KAROLA WA- 

kilo 4 Ia ilo 4 zł. gr. polecają 
WĘCEWICZ : ; 

ZWIEDRYNSKI 
Ad. Mickiewicza 7. 8—1 

Do wynajęcia 
na przedmieściu 

nym:   
  

Na usilne żądanie kole 
gów I koleżanek dziś w 
Ognisku  Akademickiem 

odbędzie się 
Jeszcze jedna 

Zabawa taneczna, 
Początek o godz. 9.30. 
Wstęp tylko dla studentów 

  

Osoby, posiadające sto- 
sunki pośród sfer rolal- 

czych, mogą znaleźć 

pewny zarobek 
przy sprzedaży aparatów, 
gazowych „Hora”, które 
służą do radykalnego | 
niezawodnego 
polnych szczurów, 

kretów, 
(wraz z zarodkami) oraz 
innych szkodników, nl 
weczących pracę rolnt- 
ków. Wobec licznych o- 
deżw chwalebnych o tym 
aparacie, praca nader la- 
twa 1 pożyteczna zarów- 
no pod względem ma- 
terjalnym jak 

laja ona bowiem 
możność zwalczania pla- 
gl mysiej, która przybie- 
ra coraz groźniejsze roz- 
miary. Odpowiedzi pod 

Ne 131 (283) 

Ze sportu. 
Program „Święta Srortowego'* Mło- 
dzieży Szkolnej K. O. 9. W. 1925 r. 

Dziś w sobotę 13 czerwca w Par- 
ku Sportowym im. gen. Żeligowskiego. 

Godz. 9 rano. Generalna próba poka- 
zu żeńskiego. 

Godz. 10 1 pół. Generalna próba poka- 
zu męskiego. 

Gcdz. 3 m. 15, Ogólna zbiórka 
1) Godz. 4. Oficjalne otwarcie 

„Święta Sportowego”. Defilada. 
2) Pólfinał blegów 60, 80 I 100 mtr. 
3) Pokaz glmnastyczny gimnazjum im. 

J. Czartoryskiego. 
4) Skck w wyż giupy starszej | pokaz 

gimnastyczny Koła Sportowego Szkcły Prze 
mysłowo Handlowej im. E. Dmochowskiej. 

5) Rzut oszczepem grupy średniej 
6) + okaż gimnastyczny gimnazjum Osz- 

misńskiego. 
7) Skok o tyczce grupy średniej. 
8) Rzut dyskiem grupy starszej i „kwa- 

drant uczenic gimn Im. J. Czartoryskiego. 
9) Pokaz gimnastyczny połączonej gru- 

py żeńskiej girmn. Im. Orzeszkowej, gimn. 
Mickiewicza I Ś-go Kazimierza. 

10) Bieg 600 mtr. grupy starszej. 
Jutro w niedzielę 14 czerwca. 
Zblórka— godzina 3 m. 30. 
1) Рокаг gimnśstyczny Seminarjum 

Nauczycieiskiego Męsk/ego. 
2) Finały biegów 60, 82 I 100 mtr. 
3) Rzut oszczepem grupy starszej. 
4) Skok w wyż grupy średniej. 
5) Wspólny pokaz gimnastyczny szkół 

męskich. 
*) Rzut dyskiem grupy średniej 
7) Skok o tyczce grupy starszej. 
8) Wspólny pokaz gimnastyczny szkół 

żeńskich 
9) Skok w dał grupy starszej. 
10) Bieg 8(0 mtr. grupy średniej. 
11) Zakcńczenie. 

    

Rozmaiłości. 
Pech Chaplina. 

Art film. Charlie Chaplin nie ma szczę- 
ścia do małż. Przyczyną niepow. ześ ma 
być fakt, że ten nejweselszy człowiek na 
scenie jest smutnym, zgryźliwym I nieznoś- 
nym w domu. Pierwsza jego żona rozwiod- 
ła się ze smutnym mężem po krótkiem po- 
Życiu. Następnie był zaręczony z Polą Negri. 
Dzienniki t0zpisywały się szercko o iem 
jak się narzeczeni okrutale kochają, ale 
ostatecznie przyszło do zerwania. Potem 
Charlie zakochał się w szesnastoletniej pa- 
nience. Rodzice nie chcieli jej wydać za- 
mąż, twierdząc że jeszcze mus! się uczyć. 
Chaplin przekonał ich jednak obietnicą, że 
da jej najlepszych nauczycieli dla dokoń- 
czenia edukacji po ślubie. Pobrali się, 
szczęcie trwało jednak bardzo krótko, a 
młoda żona pówróciła z płaczem do ro- 
dziców I pewnie do — książek. 

  

  т 

Giełda warszawska 

z d. 12—VI 25 r. Giełda pieriężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 24,671/2 +4,74 24,61 
Dolary 5,18'/2 5,20 5,17 
Holandja  208,80 209,30  208,:0 
Londyn — 25,24 25,51 25,18 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,17 
Paryż 25,20 25,26 25,14 
Praga 15,411/2 15,45 15,38 

Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 20,60 20,65 20,55 
Szwajcarja 100,94 100,20 100,70 
Stockholm _ 139,10 139,45 138,75 
Kopenhaga 97,50 97,84 27,36 
Funty ang.  25,251/2 25,32 25,19 
Franki fr. 27,12 27,19 37,05 
8 proc. Pož. konwers. 71—00, 
Poż. kolej. 90—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 62,— 62 i pół 
41/2/0 listy z. T. Kred. Z. przedw. 22,35—22,222 
5% listy z. warsz. przedw. 17,30—17,17 
44а % warsz. przedwoj. 16,50—16,75 
6*/0 obligacje Warszawy z 17 r. 5,30—5,85 

  

Redzktor Józef Batorowicz. 

SDC 

Dr. b Oisejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

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

  

| Spirytus 
| do palenia 
oraz czysty 
bez zezwolenia władz 

pclecają 

Węcewicz i Zwiedryński 
Micklewicza 7. 
  

9-3 pokoje do wynajęcia 
Możno z obladami. 

Sierakowskiego 10, m. 4, 
od 3—6 wiecz. 

Br. Marjan Mlenicki 
Chorcby weneryczne, sy- 
filis 1 skėrne. Wileńska 

34, m. 8. Od 4—7. 

  

tępienia 
my- 

chomików 

  

Sprzedaje się dom w 
Zwierzyńcu przy ulicy 

Gedyminowskiej 66 

lateligenica osoba 
poszukuje posady bo* 
ny przy dzieciach. 
Może zająć się do- 

  

1 społecz- 

  
  

  

Od dnia 1-go czerwca r. b. z powodu urlopu personelu magazyn i Biuro Poma i adresem Pierwszej w Kra- - ga przemianie materji i trawieniu. Prospekt mowem gospodar 
czynne od 9 rano do I po poł, I od 3—7 wiecz. gratis. Cena pudełka zł. 3.50. 4 pudełka zł. 3. S l etni sk > Pale p stwem. Aatokolską 

Dr. Gebhard £ Co. Gdańsk. M iojecowośa balnas cu, dla Hory. 54-a, Lit, I, R, 

S S w 
Wydzwsa w imienia wspówiaśgiejai Józał Betarawicz. Drak, „kux”, Żeligowskiego 1. 

   


