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o gjdoda: Kalogeznisć w. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

przyjmują | Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
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W sytuacji przestle niowej nie się 

dotąd nie zmieniło. 
Chaos, jaki zapanował po ustą- 

Benjamin Solc 
Adwokat 

pieniu wice-premjera Thugutta nie tyl- 
po krótkich I ciężkich cierpieniach zmarł w Wilnie dn 12 czerwca 1925 r. ko, że się nie wyklarowuje, ale prze- 

Eksportacja zwłok z lecznicy „Sanitas“ przy ul. Piwnej Nr. 3 na cmen* ciwnie— jeszcze się powiększa, dzięki 

tarz żydowski nastąpi dziś, 14 czerwca o godz. 12 w południu. różnym kombinacjom P. Grabskiego, 

KOLEDZY. starającego się wybrnąć jakoś z za- 
wikłanej sytuacji, | 

  

Różne kandydatury, więcej czy 
mniej fortunne, wysuwane na stano- 

wisko ministra spraw wewnętrznych, 

jak dotąd nie utrzymały się, a miarą 
panującego obecnie w gabinecie p. 

  

Na sezon letni 
obuwie płócienne 

białe i popielate 
damskie 

angielskie, krawaty fularowe 

ług ostatnich pogłosek, wysuwana na 

ministra spraw wawnętrznych kandy- 
datura p. Ulrbanowicza, b. szefa bez: 

pieczeństwa, skompromitowanego w 
czasie zajść grudniowych, zakończo- 

nych tragiczną śmiercią Šš. p. Pierw- 

szego Prezydenta Narutowicza. 
Już samó wysuwanie kandydatury 

|taklego człowieka, o ile pogłoski są 
| prawdziwe, który > usunięty za 
„ bezczynność Sekty ówczesne- 
go premjera p. Sikorskiego, jest nie- 
tylko kzndydeturę: niefortunną—ale 
wprost prowokacyjną, tem bardziej, 

gdy się zwarzy, że p. Grabski ma przy: 

męskie 
płaszcze letnie   

jasne, oryginalne kapelusze „Panama” 

poleca 

Jan Wokulski 
Wilno, Wielka 9. 
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wrócić zachwianą przez ustąpienie 

е p e р 

В 1 u r Oo r Z e p 1 S y w a n Ze wszystkich poczynań p. Grab- 

przepisuje się szybko I dokładnie. | polityki wewnetrznej widać, że p. 

j kwestje polityczne i wszystko to, co 

S tki 
; K T O ZCZO i między min. Makowskim wysuwa: 

i in. poleca 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

į p. Thugutta „równowagę” na ko- 

Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. skiego w czasie obecnego przesilenia 

Ceny bardzo przystępne. mH premjer lekceważy sobie wszystkie 

niema bezpośredniego związku ze 

gospodarcze, tualetoWe, fabryczne 1 WOjsKOWO, i nym na to samo stanowisko i takim 

chce wiedzieć 
Wileńska fabryka szczotek | pęd 

Cała gra p. Grabskiego robi wra- 

poleca się 

j rzyść lewicy. 

Podanie, cfzrty, kosztorysy, utwory literackie i i różnych posunięć jego w dziedzinie 

i P | 3 

skarbem, boč chyba jest różnica 

malarskie do golenia p. Urbanowiczem, 
Pędzle Ё 

o której godzinie pociągi żenie gry w ciuciu babkę z Sejmem. 

odchodzą lub przychodzą do (dawn. BS i TMO. 1 Ska = A nuż Sejm nie spostrzeże, że po 
Wilna, jak również jakie są Bure: Tatarska Ne 6, telef. 740. | ZmMianie 30 „kandydatów" przejdzie 
ceny biletów do główniej- 

szych stacyj 

niech kupi 

NAJNOWSZY 

' ROZKŁAD JAZDY. |. 

Cena tylko 30 gr. | 

Fabryka: Wiłkomierska Ne 105, telef. 741. 

POEWSETZIERYY 

Potrzebni 
agenci 

do sprzedaży ksiąžekį“ 
na procentach. 

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

od 10 do 12. 
 WZYESRTZAZTG STZCTORTORAEKÓA, 

D-r S. Margolis 
Gabinet Reinogenowski, prześwietla- 
nia, zdjęcia I leczenie promieniami Roent- 
gena, Wileńska 39 (róg Mostowej). Tel. 920. 

czerwiec, Sejm się rożjedzie, a p. 

Grebski mianuje wtedy kandydata, 
którego podsunie sam p. Kauzik lub 

intelekt biurokratyczny p. Śtudziń- 
skiego (III). 

Coprawda przyznać trzeba, że 

sanację skarbu przeprowadził p. Grab 

  

Nabyć można w księgarniach, 

w składach materjałów piśmien= 

nych, w kioskach i u sprzedaw- 
ców ulicznych. 

  

аюн ЧРЫ ПЕУ ВЫВ ЧООИНДВС СЕЛМЕ SODY RIOT OWRATEA 

Teatr Polski 
Dziś 

. €iotka Karola 
krotochwila Brabdoy Thomas'a. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

    
    

  

wicz. 
    

Kobieta-lekarz ferencję. 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5. Ul. Mickiewicza 24 m. 4. 

Dr. W. Liegejko 
Chrooby wewnętrzne. Spec. pluc i żo 
łądka Przyjmuje od 9—11, 61/2—7!/2 wiecz. 

Ul, Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

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, 

r aa 

DORR AC L SZZEWAOORZZDE YA 

Teatr Letni 

Dziś 2 widowiska 

O godz. 4e] pp. 

Występ Wiktorji Kaweckiej 
w operetce Kalmana. 

Manewry jesienne. 

wicza. 

  

  
  

  

Q godz. 8 m. 15 w. 

Baron Kimmel 
operetka Kollo. 

AS AAA TATTO TIA ZSZ 

rzecz sowietów, zostali pod eskortą 
sowieckiej     

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

redakcja nie zwraca. 

  

Grabskiego chaosu, może byč, wed-; 

    
  

Skandal. 
Najgorsza kandydatura na stanowisko 

min. Spr. Wewn. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

wiersz milimetrowy 30 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

roszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Czas wybrnąć z chaosu. 
ski siłami własnemi, nie uciekając się 

do pomocy zagranicy, jak to zrobiła 

Austrja i to policzyć mu trzeba na 

plus. 
Jednak jest to wszystko, co do- 

brego p. premjer zdziałał jako mini- 

ster finansów—i co przepływa mu 

przez ręce — jako ministrowi życie 

gospodarczego. 
Czylm zaś kosztem sanację tą 

przeprowadzono to najlepiej udowod- 

nią nam następujące dane: podatku 

majątkowego z preliminowanej su: 
my na rok 1924 zapłacono tylko 60 

proc. tego, co miało być zapłacone, 

gruntowego tylko — 87 proc, gdy 

tymczasem pośredniego, obciążają: 

cego spożywcę,  wpłącono z nad- 

dyżką 218 miljonów złotych, stąd 

wniosek, że sanację skarbu przepro* 

wadził p. Grabski przedewszystkiem 

kosztem warstw pracujących. 

A stan kraju jest rozpaczliwy. 

Drożyzna rośnie, jak na drożdżach, 

dzięki różnym niezbyt trafnym za- 

rządzeniom, p. Grabskiego, który 

ulegając presji ziemian i Piasta ze- 

zwala na wywóz zboża za granicę, 

nie mając żadnych danych nato Jaki 

będzie tegoryczny urodzaj. 

A przecież i obecny ujemny bi- 

lans handlowy spowodowany jest 

przedewszystkiem koniecznością 

sprowadzania zboża z zagra 

nicy dwa razy droższego od krajo- 

wego w stosunku do cen, jakie by- 

ły przed zezwoleniem na wywóz w 

roku ubiegłym, co jest również przy- 

czyną drożyzny, 

Wzrastająca drożyzna i zastój w 

różnych dziedzinach naszego życia 

gospodarczego jest także przyczyną 

zastraszającego wzrostu bezrobot: 

nych, których mamy już 180 tysięcy 

a wraz z rodzinami około 800,000 

osób. 
Czy długo wytrzymamy jeszcze w 

tym chaosie wytworzonym przez rząd 

p. Grabskiego — niewiadomo. Czas 

by jednak było już go zlikwidować i 

państwa doświadczeń a zająć się 

tylko uporządkowaniem skarbu, ale | 
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nia robić szkodliwych dla organizmu | 
nie. | Odpowiedź ta nie powinna bynaj- 

Wiadomości poliiyczne. 
Senacka komisja o- 

Jeszcze o światowa zajmowała się 
wypadku wnioskiem san. Kali: 
so. w nowskiego (ZPSL) w 

sprawie reorganizacji 
kuratorjum wileńskiego w związku z 
wypadkami w gimnazjum im. Lele- 
lewala. Obecny na posiedzeniu mi- 
nister oświaty, p. St. Grabski wy- 
głosił expose, w którem wyjaśnił tło, 
na którem rozegrały się wypadki 
wileńskie oraz zapowiedział reformy 
w szkolnictwie, zwłaszcza średniem. 
W końcu minister zastrzegł się, aby 
sprawami  personalnemi w  szkol- 
nictwie zajmowały się sfery ustawo- 
dawcze, gdyż za personel admini. 
stracyjny odpowiedzialny jest mini- 
ster. Sen. Woźnicki (ZPSL) w dy- 
skusji wytykał niedomagania w szkel: 
nictwie średniem, wskazując na brak 
porywających ideałów wśród mło- 
dzieży. 

Parlamentą. _7 Poznania donoszą: 
rzysta an. Podczas konferencji 
= opol- prasowej, urządzonej 

skim rze- tu wczoraj z okazji po” 
myśle. bytu  parlamentarzy- 

stów angielssich, wice xprzewodni- 
czący p. Hannon wygłosił dłuższe 
przemówienie, w którem zaznaczył 
że głównym celem wycieczki było 
przekonanie się, w jąki sposób an- 
gielscy Kkapitaliści wielcy i mali, rao- 
gliby angażować swój kapitał w. 
Polsce. 

Mówca zwrócił uwagę na znacze* 
nie rolnictwa polskiego, które po 
zwalczeniu trudności kredytowych i 
przy pomocy angielskiego kapitału 
będzie miało światowe warunki roz- 
woju, a także na bogactwa natural- 
ne, kopalniane, przemysł łódzki i 
inne. 

Charakteryzując stosunki w gór: 
nictwie, p. Hannon wyraził podziw 
dla naszych kopalni węglowych, 
których organizacja pracy stoi na 
równym poziomie z organizacją ko" 
palń zachodnich, a wydajność pracy 
górnika polskiego, przewyższa wy: 
dajność górnika angielskiego. 

Po konferencji odbyła się wyciecz* 
ka do Pamiątkowa, majątku pp. Ka- 
czanowskich. O godz. 4ej nastąpił 
wyjazd do Bydgoszczy. 

Odpowiedź Omawisjąc odpowiedż 
francuska francuską w sprawie pak* 

mie powinna tu gwarancyjnego Jul+ 
niepokolć jusz Sauerbein zauważa 
Polski. na łamach „Matin”, że 

mniej niepokoić Polski, skoro Fran- 
cja ma prawo przekroczenia strefy 

wogóle całego naszego życia we- | demiliteryzowanej, na wypadek po: 
Józ. Bat. 

——————— 

wnętrznego. 

  

Dalsza likwidacja sowieckiej afery szpie- 
gowskiej w Warszawie. 

Wydalenie szpiegów. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj w nocy b. funkcjonarjusze poselstwa sowieckiego w Warsza» 
wie Zubow i Bałaszewa, którzy prowadzili akcję szpiegowską w Polsce na Rządu p. Olgierd Malinowski, Na: 

czelnik Wydziału Prezydjalnego. (x). policyjną wysłani do granicy polsko* 

> towarzyszy kilku urzędnikėw administracyjnych, 

gwalcenia niemiecko-polskiego trak“ 
tatu rozjemczego, podpisanego obo- 
wiązkowo. 

Sauerbein dodaje, ża będzie rze- 
czą konieczną wprowadzić do trak* 
tatów rozjemczych starannie opraco- 
wanną definicję faktu napaści, w ce- 
lu uniknięcia tego, aby państwo, 
usposobione wojowniczo, mogło na- 
dużywać traktatów rozjemczych dla 
dla przygotowania napadów. 

W kołach politycznych stolicy. rozeszły się dziś pogłoski jakoby na о— 
min. spr. wewn. upatrzony był b.dyrektor Dep. Bezpieczeństwa p. Urbano- 

! 

{ 

} 

  

  

— inspekcja powiatów przez 
Jak się dowiadujemy p. premjer odbył dziś z p. Urbanowiczem Kon- Delegata Rządu. Dnia 15-go czerw- 

ca r. b. Delegat Rządu p. Wł. Racz- 
Jak wiadomo p. Urbanowicz był zwolniony za bezczynność w czasie kiewicz wyježdža na inspekcję ро- 

zajść grudniowych, zakóńczonych tragiczną śmlercią prezydenta Naruto- wiatów Oszmiańskiego, Wilejskiego, 
Duniłowickiego i Dziśnieńskiego. 

P. Delegatowi Rządu towarzyszą 
Inspektor administracji p. Kazimier< 
Gintowt - Dziewiałtowski, Naczelnik 

, Oddziału Drogowego inż. Bronowski, 
Oficer łącznikowy major Perkowski I 
Sekretarz Delegata Rządu p. W.Pio- 
trowicz. 

Podróż inspekcyjna potrwa kilka 
dni. 

Zastępować będzie p, Delegata 
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Podwyżka targij osobowej, 
Ministerstwo Kolei podwyższyło z 

dniem 1 czerwca r. b. taryfę oscbo- 

wą mniej więcej o 20 proc. Podwyż- 

ka ta wywołała w prasie cały szereg 

artykułów  polemicznych, których 

autorzy stawali bądź to po stronie 

publiczneści, broniąc jej interesów, 

bądź też starając się wyjaśnić powo- 

dy i przyczyny, któremi kierowelo 

się Ministerstwo Kolej, przeprowa- 

dzając podwyżkę taryfy osebowej w 

okresie licznych wyjazdów letnich do 

uzdrowisk. 
Do czasu sanacji finansów i sta- 

bilizacji pieniądza w Polsce byliśmy 

wszyscy przyzwyczajeni do tego, że 

w wielu wypadkach płaciło za nas 

państwo. Najjaskrawiej przedstawia i 

się to w okresie inflancji w dziedzi: 

nie kolejnictwa. 
Koleje przewoziły pasażerów za 

śmieszną wprost opłatę. Wraz z wpro* 

wadzeniem stałej jednostki monetar- 

nej musiały te niezdrowe stosunki 
ulec zmianie. 

Odkilku lat już wszyscy po kolei Mi- 

nistrowie Skarbu narzekali na budżet 

Ministerstwa Kolei, który uważali 

za główną przyczynę niezrównowa- 

żenia ogólnego budżetu państwo- 

wego. 
Obecnie Ministerstwo Kolei, usi- 

łując za wszelką cenę utrzymać 

równowagę budżetową, musiało zne- 

leźć odpowiednie źródła dochodu dla 

pokrycia niedoboru, wytworzonego 

zmniejszeniem się ruchu towarowe- 

go i osobowego wskutek cizžkiego 

przesilenia, jakie przeżywa cały kraj. 

Wobec tego zaś, że ciężkie prze 

silenie gospodarcze uniemożliwiło 

podwyższenie taryf towarowych i 

uzyskanie w ten sposób funduszów 

na pokrycie niedoborów, pozostało 

jedyne wyjście podwyższenie taryfy 

osobowej, podwyższenia zresztą nie: 

zbyt dotkliwego, o ile bowiem choć 

o wyjazdy do zdrojowisk, to Mini- 

sterstwo Kolei, uwzględniając ciężkie 

położenie wszystkich tych, którzy 

obecnie zechcą w okresie urlopowym 

wyjechać czy to na kurację. czy to 
na odpoczynek do miejsc zdrojo- 

wiskowych, zaprowadziło specjalną 

obniżoną taryfę na przyjazdy do 
zdrojowisk. Obniżka ta wynosić bę- 

dzie około 33 proc. ceny biletu w 

każdą stronę. Tak więc ciężar pod 

wyżki nie spadnie na tych, którzy w 

celu poratowania zdrowia muszą wy- 

jechać na kurację. 
Nowa taryfa osobowa przewiduje 

zwyżkę opłat o 25 proc. przyczem 

nie ulegną zmianie przejazdy w po* 

ciągach podmiejskich, oraz przejazdy 

na odległości dalekie: co właśnie 

sprawia, że ogólna zwyżka wpływów 

nie przekroczy 20 proc. Mimo tej 

podwyżki jednak taryfa Gsobowa pol 

ska będzie jeszcze znacznie niższa 

od niemieckiej a równać się będzie 

mniej więcej taryfie francuskiej. 

Ministerstwo Kolei, podnosząc 

obecnie taryfę osobową, przeprowa 

dziło już uprzednio, cały szereg Zni- 

żek i ulg w taryfie towarowe, celem 

hjazd Konserwatorów. 
A więc... ziemia Mickiewicza... 

dziwna to kraina... dla każdego, ko 

mu dźwięk mowy polskiej drogi, jest- 

to świątynia pamiątek, coś jak la- 

mus skarbczyk po antenatach, który, 

gdy otworzysz, wieje na cię tysiące 

zapachów słodkich znanych, przypo* 

minających ci tysiące zdarzeń, słów 

z niemi związanych, obrazów tak ży: 

wych, jak krew własna drogich, z 

pod serca płynących wzruszeń, roz- 

śpiewanych niby harfa, echem mło- 

dzieńczych wrażeń na całe życie przy* 

śpiewująca. 
Ziemia nowogrėdzka... pełna, jak 

łąka kwiatów, nazwisk, wieńcem 2а 

sług i sławy Ojczyznę chwalących. 

Pełna miejsc, zaiste uświęzonych po- 

bytem, cierpieniem, natchnieniem 

ludzi takich jak Mickiewicz, Zen, 

Czeczot, Rejtan. _ Prócz tych 

wielkich duchów, wielkie rody: 

legendarne Tuhany, Radziwiłły, króle 

litewscy, Wojniłłowiczowie gospoda- 

rze, Niesiclowscy myśliwi, Rajeccy, 

Wereszczakowie, Rejtanowie, Bro- 

checcy, I tyluż innych, drobniejszych, 

po okolicach szlacheckich rozsianych, 

tych Maćków nad Maćkami, osiadłych 

tu, warcholskich mazurów, którzy za- 

szczepiwszy swój temperament pol- 

ski, w białorusko-litewską krew tu: 

tejszą dali te wspaniałe, fizycznie i 

umysłowo rody zagrodowej szlachty, z 

których wyszedł Mickiewicz i więk- 

szość filaretów. 
Ziemia tą pagórków leśnych i łąk 

zielonych, co krok to nazwa tak 

swojska jak własne imię... Gdzież 

nas kroki zawiodą? Czy do ślicznego 

czarującego Niehrymowa, kędy w ja 

rach płyną zimne strugi i młyny o- 

bracają koła w jeziornych wodach? 

Sen. Krzyżanowski z Klubu Pracy o kre- 

dytach rządowych dla Ziem Wschodnich. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

_ Na wczorajszem posiedzeniu Senatu w rozprawie ogólnej nad budże- 

tem zabrał głos między inn. sen. Krzyżanowski w sprawie kredytów rządo- 

wych. Sen. Krzyżanowski twierdzi, że w dziedzinie tych kredytów rządo- 

wych dzieje się wielka krzywda Ziemiom Wschodnim, dotychczas niema 

tam bowiem filjj Banku Rolnego. 
Dopiero od 1 lipca istnieje zamiar 

równo Bank Rolny jak i Bank Polski 
instytucje kresowe, mające takie same kapitały jak niektóre 

nych dzielnic Polski. 
Kończąc, sen. Krzyżanowski oświadcza, że uważając budżet za ko- 

nieczność państwową, klub jego głosować będzie za budżetem. 

Konferencja min. spr. zagr. z nuncju-= 

szem papieskim. 
(Telefonem od własnego korespondenta). 

założenia jego filji w Wilnie. Za- 
obdzielają minimalnym kredytem 

instytucje in- 

  
Mir. spr. zagr. p. Skrzyński przyjął dziś monsignora Lauriego z któ: 

rym omawiał szeroko sprawy dotyczące real'zacji konkordatu. 

Dookoła pożyczki amerykańskiej. Kredyt 
szwajcarski. I 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawg). 

dowiadujemy się iż W związku z pobytem p. Dillona w Warszawie, 
amerykańskiej rokowania prowadzone z nim o wypłatę reszty pożyczki 

w kwocie 15 milj. dol. zakończyły się pomyślnie. į 

Zaznaczyć należy iż 5cio inilj. pożyczka, o której wczoraj na tem 

miejscu podawaliśmy sfinansowaną zostanie przez Bank Gosp. Krajowego 

mający przeznaczyć tą sumę dla sfer handlowo przemysłowych. ! 

Dowiadujemy się również, że Bank Gosp. Kraj. uzyskał od konsorcjum , 

banków szwajcarskich kredyt w wysokości 20 milj. fr. szwajc. 

P. Dillon wyjechał do Łodzi, Sosnowca, Katowic. Podróż jego ma na 

celu zapoznanie się ze stanem naszego przemysłu w związku z poruszaną 

już sprawą przyznania przemysłowcom polskim kredytu na zasadzie gwa-! 

rancji państwowych. 

Rozporządzenie Min. Skarbu w sprawie 
umowy podatkowej z Gdańskiem. — 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

į 
į 
1 

i 
! 

W związku z wprowadzeniem w życie umowy z wolnem m. Gdań- я 

skiem z d. 17 marca 1924 r. celem zapobieżenia podwójnemu opodatko- ! 

waniu w dziedzinie podatków bzzpośrednich. Min. Skarbu rozesłało do i 

władz skarbowo-podatkowych szczegółowe instrukcje. 

Instrukcje te dotyczą bezzwłocznego zastosowania powyższej umowy 

Ina całym obszarze Rzeczypospcitej i regulujące w myśl jej brzmienia na- | 

leżytości z tytułu podatku od uposażenia służbowego, emerytalnego i wy 

nagrodzenia za pracę najemną. 
1 

Po Konferencji polsko-czeskiej w spra- 
wie taryfy celnej. 

| 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  
"W zwlązku z rozmową jaka się odbyła między min. Skrzynskim a po- 

słem czesko słowackim p. Filederem wezwany został telegraficznie do War- 

szawy generalny konsul polski w Pradze czeskiej p. Dunajewski calem wy- i 

jaśnienia sytucji jaka się wytworzyła na temat podwyższenia stawek pol- 

skiej taryfy celnej 
c 

przyjścia z pomocą w ten „sposób | szenie się przewozów towarowych 

przemysłowi i handlowi, przežywają- | oraz stosunki gospodarcze uległy 

cemu obecnie w związku z ciężkim | zmianie na lepsze, Ministerstwo Ko- 

stanem gospodarczym kraju ostry | lei ma zamiar obecną zwyżkę taryfy 

kryzys. osobowej skompensować w drodze 

Gdyby w drugiem półroczu po | rozszerzenia dzłałań taryf ulgowych, 

ukończonym sprzęcie zbóż, zapowia- powrotnych, sezonowych i t. p. 

dającym się pomyślnie,nastąpiło zwięk-   

  

fWszak „Niech tu do Niehrymowa Teraz od Nowo-Jelni rzną szosą auta 

ksiądz na nocleg zdąży, rzekł eko- naładowane i „zaszczepione* na: 

  

  

      

jensacyjne ostrzeżenie czeskiego prolesan. 
Pruska groźba na wschodzie. 

(Od własnego korespondenta). 

W praskiej „Narodnej Polityce" ukazał się wstępny artykuł pióra 

jednego z profesorów praskiego uniwersytetu, zwracający uwagę na to, że 

Niemcy utworzyli z Królewca przednią strażnicę przeciwko słowianom. 

Królewiec stał się obecnie najważniejszym portem lotniczym Europy 

środkowej. 
Współpraca letników niemieckich i rosyjskich jest bardzo ścisła. 

Autor artykułu apeluje do Polski, Rumunji, Czechosłowacji i Jugo* 

sławji ażeby państwa te przeciwdziałały zbrojeniom niemieckim i starały 

się energicznie o rozwój lotnictwa w Pradze, Warszawie, Buksreszcie 

i Belgradzie. 
Dotychczasowy stan rzeczy wskazuje na to że aljancka komisja roz- 

brojeniowa w Niemczech nic dotąd nie zdziałała wtej mierze i że nie moż- 

na mówić o rozbrojeniu Niemiec. 

z a 

O państwową porękę w kredycie długo- 
terminowym. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Min. Skarbu wniosło wczoraj do Sejmu projekt ustawy o udzielaniu 

poręki państwowej za zobowiązania banków państwowych i komunalnych, 

oraz za zobowiązania towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich a tak- 

że banków hipotecznych z tytułu emłsji listów zastawnych do wysokości 

200 milj. zi. lub równowartości tych sum w walucie zagranicznej. 

Projektowana ustawa ma na celu ułatwienie dopływu kapitałów dłu- 

goterminowego kredytu i wywołana została zabiegami szeregu instytucji 

o ułatwienie umorzenia ich emisji na rynku kredytowym zagranicznym. 

Z w 

М леегч аб арг об Pola, 
Gošcie z Francji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

W dniu 25 b. m. przyjadą do Polski parlamentarzyści francuscy re- , 

krutujący się z kół lewicowych. = 

Parlamentarzyści —- rolnicy z Czech. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Spodziewany jest przyjazd do Polski parlamentarzystów czaskich 

przedstawicieli sfer rolnych. 

a 

Wyjaśnienie Min. Kolei. S 

WARSZAWA. 13.VI. (Pat.) W związku z wykrytą ostatnio aferą szpie- 

gowską, ukazały się w prasie nieścisłe informacje, dotyczące urzędnika 

M stwa Kolei p. Banacha. Wobec tego M stwo Kolei wyjašnia,že zamiesza- 

ny w aferze b. urzędnik M-stwa Kolei Banach nie był urzędnikiem Wy- 

działu Wojskowego, lecz pracował w Wydziale Przewozowym, który spra- 

wami mobilizacyjnemi wogóle się nie zajmuje. 

CE EE EA ! — — 

Klajpeda dla klajpedzian. 

KLAJ?EDA, 13.VI. (Pat.). Agitacja przedwyborcza rozpoczęła się tu 

wiecem niemieckim na którym postanowiono stworzyć jednolity front nie- 

miecki pod hasłem „Kłajpeda dla Kłajpedzian”. 

Partje niemieckie przyrzekły niezwalczać się wzajemnie i występować 

tylko przeciwko Litwinom. 
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Czytajcie „Kurjer Wilenski“, 

  

  

  

ć, by tak wysoko mogło się 

wdzierać rycerstwo konno;  „styl* 

zamku, o ile widać, podobny do 

Gdzie ta chwała, te liczne budyń: myśle 

ki, fundacje? | 

W XVII ma Nowogrėdek osiem | 

  

nom, rad będzie księdzu pan chorą: kłódkę, widocznie by pasażerowie | 

ży. Wszakże na Litwie stare powiada 

przysłowie: 
kwestarz w Niehrymowie“, czy do 

Zubkowa, czy do Terajewicz „žaden 

Bernardyn głodny nie wyszedł z 

Pucewicz” czy do Korelicz z zajaz- 

dem? 
Czy „mijając bagna, głębinie, 

Hnilicy ciemnej ostępy, Kołdyczewa 

nurty sinie. Gdzie puszcza zerosła 

wkoło, spodem czarna, zwierzchu 

płowa, zwirarai zasnute czoło, wyno- 

si góra Żarnowa, czy tam pójdziemy? 

Czy „gdzie się kończą gaje. 

wprawo łóz gęsty zarostek, w lewo 

się piękna dolina podaje, przodem 

rzeczułka i mostek, tuż stara cerkiew, 

chróśniak malinowy: A w tym chró- 

śniaku mogiły”. 
Czy do karczmy Niedźwiadek czy 

do Rejtanów, gdzie księcia jenerała 

i księcia Denasów przyjmowano co 

to fajerwerk dawał Kaszyc, który 

mieszka w Jatrze a kapele Ogiński 

le". A może do puszcz by ujrzeć... 

„Rówienniki litewskich wielkich knia- 

zów drzewa Białowieży, Switezi, Po: 

nar, Kuszelewal Czy żyje wielki 

Baublis... Czy kwitnie gej Mendo- 

ga pod farnym kościołem”. 
A Zaosie a Cyryn z loterańskim 

obrazem. 
Ach pelna jest ta ziemia słów 

rozśpiewanych jak dzwony... ciągle 

dzwięczą w pamięci te wiersze, 

te rymy. Unosi nas bystre auto w 

szalonym wichrze, odurzającym gwi- 

zdem i szumem. Hej dalekie to już 

czasy, kiedy się tu po kamieniach 

kolebali ludziska żydowską taradajką 

lub chłopską kałomaszeczką, instru- 

mentem tortur swoistego pomysłu.     
szczęśliwy człowiek jako | 

w niej puszczyk i sowy, obok dzwon- 

nicy zrąb zgniły. A za dzwonicą 

i pan Scltan, co mieszka w Zdzięcie- ; 

| nie umknęjli. Kapryśnie wśród wzgórz 

| położony, ukazuje się Nowo: Gródek, 

na wstępie witając nas olśniewającą 

bielą starostwa, z pałacu Radziłłow- 
skiego na urząd przerobionego. 

Czy to możliwe by ta nędzna 
mieścina była ongiś ośrodkiem życia, 

licznej ludności: polskiej, białoruskiej, 

żydowskiej, mahometańskiej, by sły 

nął gród ze swych kontraktów mar 

cowych, zjazdów trybunalskich?... 
Myśl sięga w daląkie wieki wstecz. 

Pono waregscy zdobywcy założyli tą 

warownię, ruskie te „posady”, w 

Xill w. zdobył Radziwiłł, a Mendog, 

w grodzie obwarowanym, potężnym 

stolicę Litwy ogłasza, chrzest z żoną 

Martą przyjmuje w r. 1252 i o koro- 

rę królewską do papieża woła, by 
"ziemie litewsko ruskie dzierżyć bez- 
i piecznie. 

Giedymin, Franciszkanów, tych 

| najlepszych misjonarzy w  pogań- 

szczyżnie, osadza tu w 1323 r. i daje 

| im przywileje, Witold poluje w pusz- 

j czach okolicznych i z żoną Anną 

Farę funduje w XV w. Miasto pod 
nosi do magdeburgji Kazimierz Ja- 
giellończyk 4 sejm litewski tam od: 

bywać każe. 
Tu się odbywa sobór biskupów 

wschodniego obrządku, w celu obra 
nia patryjarchy niezależnego od Mo- 
skwy. 

Napady Tatarów, obrona zamku, 
całe miasto w perzynę obrócone, 

bytność królów, ich przywileje. Dy- 
sputy religijne zakonów, walki o wpły- 
wy, sejmiki, trybunały, rozbiory... 
Rok 1812, Francuzi z bogiem wojny 

Napoleonem, z nim ks. Józef Ponia- 
towski i Henryk Dąbrowski. 

Sunie kalejdoskop zdarzeń i po- 
staci, aż się tłoczą, aż myśl nadążyć 

nie zdoła...   

! cerkwi i trzy kościoły (Fara, Domini: : 

| kański fundacji Chodkiewicza Francl- 

| szkanów św: Antoni fundacji Wojnił- 
łowiczów). Później, działają na tym 

terenie, kędy się scierają prądy 

wschodniego i zachodniego wyznania, 

Bonifratrzy 1 Jezuici, są Kelwini i 

Arjanie, Bazyljanki i Dominikanki 

ze swemi kościołami ze szkołami, 

przytułkami i klasztorami. 

Tyle wyznań, tyle narodowości! 

Istny węzeł konfliktów religijno-poli- 

tycznych. A dziś? Cicha mieścina o 

dźwigającej się kulturze państwowej, 

polskiej, doprowadzającej ruiny do 

porządku, oświatę do ładu, i w ryn- 

ku, okolonym bialemi „sukiennica- 

mi” na krótkich, grubych filarach, 

niby przysiadłe w tej barbarji wspom 

nienia klasycyzmu, skupiające lud- 

ność okoliczną, prawosławnych i ka- 

tolickich Białorusinów, oraz polską 

szlachtę. 

Gdzież najpierw? Oczywiście na 

zamek... 
„Zamek na barkach nowogrodz- 

kiej góry, Od miesięcznego brał po- 

złotę blasku; Po wałach z darni i po 

sinym piasku, Olbrzymim słupem ła- 

mał się cień bury, Spadając w fossę, 

gdzie wśród wiecznych cieśni, Dy- 

szała woda z pod zielonych pleśni”... 

Dziś ruiny, niewiele ich nawet. 

Ale z tych murów, jakie jeszcze sto- 

ja, p. p. konserwatorzy „rekonstruują” 

w naszych oczach cały budynek. Tu 

i tam odkopane szczątki, tłumaczą 

się swym kierunkiem, i oznaczają 

rozkład komnat zamkowych, p. Re: 

mer objaśnia postęp dokonanych 

dotąd robot, odsłaniających potężne 

wały z polnego kamienia, spajanego 

wapnem, sypane wysoko. Jedna za- 

chowana baszta, ma coś w rodzaju     bramy wjazdowej, niepodobna jednak 

trockiego. 
A widok rozległy na kraj cały! Hen 

bory sine, wzgórza, opodal Fara bie- 
leje na wzgórzu, z innej znów strony 

początek kopca Mickiewiczowskiego, 
który tam mają usypać, 

Dalej nieco, Góra Mendoga, z 

cmentarzem starych krzyży, a nieda= 

leko miejsce, o którem „dudarze śpie- 
wają piosenki i powtarzają dziewki, 

J dotąd pole bitwy zwą polem Li- 
tewki". 

Idziemy do Fary. Fundacja Witol- 
da, oczywiście spłonęła niejednokrot- 

nie w czasie licznych wojen. Latami 
też stała zrujnowana przed 1914 r., 

ku hańbie wieczystej tutejszego za- 

możnego obywatelstwa, któremu wy* 

starczał jeden kościół po Domini- 
kański i pozwalało pięknej pamiątce 
obracać się w ruinę. Rozpaczali nad 
nią E. Pawłowicz, ongiś nauczyciel 
w gimnazjum Nowogrodzkiem, autor 

Wspomnień z Litwy, i wielu innych, 
oglądających ten skandal. 

Dziś zrobiono co się dało. Poła- 
tano i odnowiono, odtworzono, nie 

najszczęśliwiej, dwie gotyckie kapli- 

czki, przylepione bokiem do nawy 

bez symetrji i niewiadomo w jaki 

sposób tam wyrosłe, w jednej z nich 

jedyny zachowany pomnik, bez war: 
tości artystycznej. Jana Rudominy. 
Dusiackiego, Kasztelana nowogrodz- 
kiego, który pod Chocimem walczył 

w 1621. Koło rycerza klączącego w 

zbroi, dziewięciu towarzyszy z ucięte- 

mi głowami, nazwiska ich wyliczone 

w łacińskim napisie opiewającym 
chwałę obrońców Ojczyzny. 

Z Fary udajemy się do plebanii 
do ks. dziekana, Bukraby by ujrzeć 

własnemi oczyma metrykę chrztu 

Adama Mickiewicza i jego podpis. 
Hel, Rom,
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Л0 Del. Związku Pol. Ma: 
Itzyciestwa Szkół powcze(hn. 

Wybory pierwszego dnia zjazdu 

dały rezultaty następujące: komisja 

Matka: pp. Dobosz, Kosiński, Wasi: 

łojć, Puszkar  Kosoń, Chowański, 

Kapała. 
Komisja wnioskowa: pe. Nowicki, 

Kielbowski, Epler Matros, Gałązka, 

Motoszko, Bielawski, Kanclerzewski, 
Kalinowski, Kolator. ” 

Do Komisji weryfikacyjnej weszli: 

pp. Maszkowski, Kielbowski, Iwasz- 

kiewiczówna, Tarczyński, 
Drugi dzień obrad przyniósł na 

porządek dzienny referat p. Ulrbano- 

wicza о Samopomocy pożyczkowo- 

oszczędnościowej, w którym przed: 

mówca dowodził konieczności stwo” 

rzenia powiatowych Kas dla nauczy- 

cielstwa. W ten sposób, mając we- 

dług projektu wnicskodawcy zape- 

wniony do 1000 zł. kredyt, wpłaca- 

jąc wys. 5 z). miesięcznie, mógłby 

pracownik na polu szkolnictwa mieć 

dużą pomoc finansową w razie cho- 

roby, kuarscji czy chęci nabywania 

dodztkowego wykształcenia, 
P. Wolski referowzł następnie o 

Kooperacji Szkolnej, zaznaczsjąc że 

stan Kooperatyw szkolnych w Polsce 

stol lepiej niż w innych krsjach, że 

wśród dzieci ma ta idea wiele po- 

wodzenia, stanowi dla szerszych 

werstw doskonały przykład i jest 

przez to środkiem propegandy współ- 
dzielczości. 

W dyskusji, wzięło udział sporo 

osób, wykazując zainteresowanie się 

poruszanemi tematami. Popołudnie 

zajęły sprawy organizacyjne któ: 

re referował p. Tomczak, pozatem 

odbyły się posiedzenia Komisji. 

W sobotę, w 3m dniu Zjazdu, 

o potrzebach szkolnictwa w Wileń- 

szczyźnie, refererował rzeczewo i 

wyczerpująco p. Gałązka, poruszając 

sprawy pierwszorzędnej wagi. Zro- 

biwszy przegląd roku ubisgłego 

1924/25 stwierdził p. Gałązko, że po- 

ziom szkolnictwa stanowczo sią pod- 

niósł, że skutecznie walczy polska 

szkoła w wileńszczyźnie z analfabe- 

tyemem i ciemnotą, a należy doma- 

gać się koniecznie wykonania przy: 

musu szkolnego inaczej wiele wysił- 

ków pójdzie na marne. 

Ciekawe i mądre w wywodach, 

opartych na rzetelnem zrozumieniu 

potrzeb tutejszej ludności, były do- 

wodzenia p. Gałązki o konieczności 

stworzenia komisji szkolnej dla woje* 

wództwa wileńskiego, o wyższych 

kursach w Wilnie, o wydaniu pod- 

ręczników uwzględniających psychikę, 

zwyczaje i potrzeby ludności nie 

polskiej wileńszczyzny, O zrównanie 

w prawach deklaracji co do szkół 

mniejszości, (dotąd bowiem podpisy 

na te szkoły muszą być pošwiadcza- 

ne w gminie, polskie zaś nie). Zwró- 

cił też uwagę na przeciążanie pro- 

gramu szkolnego, nie dającemu mo- 

żności nauczycielowi, obarczonemu 

pracą, prawie nad siły, zająć się 

równie ważną stronę pedagogji: wy- 

chowawstwem. 
Obfity materjał zawarty w refera- 

cie p. Gałązki, może dać temat do 

rozmaitych uwag i przyczynków, z 

któremi dobrze byłoby gdyby się 

nauczycielstwo podzieliło z szerszą 

publicznością, dając wyraz swoim 

poglądom w któremś z pism co- 

dziennych wileńskich. . 

P. poseł Nowicki referował póź- 

niej o Działalności samorządów szkol- 

nych, mówiąc o gospodarczo-admini- 

stracyjnej stronie zadania, o obowiąz- 

ku praworządności, nie wprowedzaniu 

poł do szkolnictwa itp. 

opołudnie zajęły dyskusje nad 

słyszanemi referatami, niestety z po- 

wodu krótkiego czasu nie mogły 

być wyczerpujące. Poczem komisje 

odczytały swe sprawozdania i wnioski, 

które przyjęto oklaskami... Nastąpiło 

zamknięcie Zjazdu poczem uczest- 

nicy udali się na towarzyskie zebra- 

nie do sali Apollo, by w swobodnej 

pogawędce przy herbacie zapoznać 

się lepiej i nawiązać ściślejszy mię- 

dzy sobą kontakt. A 
— 

ее 

Roboty publiczne i stan 
bezrobocia. 

Na terenie Okręgu Administra- 

cyjnego Wileńskiego roboty publicz- 

ne rozpoczęte są przez następujące 

instytucje samorządowe: 
) Magistrat miasta Wilna, 2) wy- 

dział powiatowy Sejmiku Święciań- 

skiego i 3) wydział powiatowy Sej- 

miku Duniłowickiego. 
Są to roboty ziemne i brukarskie ; 

przy naprawie ulic i dróg oraz czę-| 

ściowo budowlane — jest to budowa 

szkół powszechnych i budynków pod 

urzędy gminne. 

  

  

  Przy całkowitem uruchomieniu 

wspomnianych robót może być przy 

tem zatrudnione około 2.000 robot- 
ników. 

Do wspomnianych robót przyjmo- 
wani są robotaicy z częściowym po 
minięciem państwowego urzędu ро- 
średnictwa pracy. Powodem powyź: 
szego jest na terenach powiatów zo- 
bowiązanie wydziałów powiatowych 
do przyjmowania na wskazane roboty 
miejscowej ludności bezrobotnej i 
małorolnej, która zs względu na 
zeszłoroczny nieurodzaj i wobec bez- 
śnieżnej zimy, pozbawioną zastała 
jedycego dotychczas źródła zarobku 
w postaci pracy przy eksploatacji 
lasów. 

Co zaś dotyczy missta Wilna, to 
należy stwierdzić, iż pomimo odby* 
tych konferencji w maju b. r. z u- 
działem przedstawicieli Magistratu 
miasta Wilna (pierwsza pod przewo- 
dnictwem Naczelnika wydziału pracy 
i opieki społecznej — p. K. Jocze, 
druga pod przewodnictwem Delegata 
Rządu — p. Raczkiewicza, na któ- 
rych omawiano sprawy zatrudnienia 
bezrobotnych i potrzebę ścisłej współ- 
pracy z P. Urz. Pośr. Pr, Magistrat 
miasta Wilna dotychczas nie zgłasza 
zapotrzebowań na robotników do 
P.U.P.P., aczkolwiek roboty na tere- 
nie miasta są już znacznie urucho* 
mione. Notowane są wypadki grupo- 
wego sprowadzania robotników ze 
wsi. 

Wobec powyższych P. Urz. P. Pr. 
w Wilnie nie ma możności przy ro* 
botach publicznych zatrudnia w pierw- 
szym rzędzie jak największą liczbę z 
pośród bezrobotnych, pobierających 

zasiłki z akcji ustawowej i w ten spo- 

sób odciążyć skarb Państwa od zna 
cznych wydatków na rzecz Funduszu 
Bezrobocia. 

Środkiem zaradczym na powyż- 
szy stan anormalny byłoby nie- 
zwłoczne wydanie przez władza cen- 
tralne samorządom, szczególnie miej: 

skim w siedzibach P. Ч. P. P. pole: 
cenia przyjmowania robotników do 

robót publicznych w pierwszym rzę- 
dzie z państwowego urzędu Pośred- 
nictwa Pracy, tak w wypadkach bez- 

pośredniego prowadzenia robót przez 

władze samorządowe, jak też w razie 

powierzenia wykonania robót publicz- 
nych poszczególnym _ przedsiębior 
com (x). 

    

List otwarty do ostat- 
nich absolwentek szko- 
ły hr. A. Mohlówny. 

Dziecil Czy pamiętacie jak po ob 

chodzie styczniowym, który urządzi- 
łyście w tym roku w waszej szkole, 
proszona przez Was, opowiadałam 
moje osobiste przeżycia z 1863 r.? 
A potem wracając z wystawy Orzesz- 

kowej, mówiłam Wam o Tej, która 

przez swą „Martą“ zatargała podsta- 

wami wychowania, wołając niejako: 

„Dziewczyno, zbudź się! nie lalką, 

lub rezydentką, lecz świadomą pra- 
cownicą być ci trzeba”. Dziś, gdy 
opuszczacie już szkołę waszą, gdy 

zbiorowo nie spotkam Was już wię- 

cej, chcę mówić z Wami o tej właś- 

nie szkole waszej. Czemu to ona by- 
ła Wam, jakby domem rodzianym, 

dawała wiedzę, kształciła dusze i 

wprowadzała na drogę owocnej pra- 
cy, czemu szkoła ta była „radosną 
szkołą”? 

Oto szare krosna waszego co- 
dziennego życia przesnuwała srebrną 

nicią idei jej Założycielka. Urodzona 

i wychowana na Litwie „w pałacach 

sterczących dumnie", schodzi do chat 

i nizin, od których, zda się, wszystko 

Ją dzieli. Staje przy krosnach, by z 

szarej przędzy Inu rodzimego wytkać 

wspólne zrozumienie — dobrobyt i 

zgodę kastową i plemienną — i tak 

długie lata pracuje w Rzeżycy i in- 
nych zakątkach kraju. ‚ 

Zmiany polityczne niszczą te Jej 

placówki, grzebiąc również osobisty 
byt materjalny. Lecz Ona rąk nie 

załamała. Zbiera ostatki mienia, szu- 
ka ludzi dobrej woli i otwiera Waszą 

szkołę. Wkłada w nią znów wielką 

inicjatywę i ukochanie. 

bierania ludzi — więc snują wspól- 

nie na Waszych, młodych, entuzjas- 

tycznych duszyczkach tę największą 

mądrość cichej, pożytecznej pracy, 

która kobiety nie odrywa od domo- 

wego ogniska, lecz przeciwnie, dając 

jej możność zarobkowania, czyni ją 
ogniska tego ostoją. 

Dziś szkcłę tę, jak dobra matka, 
gdy widzi korzyść swego dziecka, 

oddaje w inne, możniejsze ręce, tak 

i Ona powierza tę szkołę Waszą, ja- 

ko dar narodowy, Państwu. 
Na Was, ostetnie tej samodziel- 

nej placówki wychowanki, spsda о- 

bowiązek urzeczywistnienia Jej szla: 

chetnych celów: „pracy u podstaw". 
Więc idźcie, dzieci, z wiarą, miłością 

i pamięcią—ldźcie w Imię O;ce, Syna 
"i Duche. 

Wasz stary druh A. Makowska. 

  

Ma dar do!   

AP IE A 

Patrjotyczna reakcja w Szang' 
chaju. 

RYGA. 14.VI. (tel. włas.). Z Szang- 
haju donoszą: Wśród tutejszej miej- 
scowej ludności zauważono pewien 
odruch patrjotyczny skierowany prze: 
ciwko agitacji komunistycznej, która 
wcale, nie odpowiada narodowym 
chińskim interesom. 

Do walki z propagandą komuni: 
styczną powstało „Patrjotyczne zjed- 
noczenie chińskie", które wydało о- 
dezwę do ludności, tłumacząc w niej 
że głównymi sprawcami komunistycz- 
nych zeburzeń są płatni agenci so- 
wieccy, mający, na celu tylko swą 
własną korzyść. Czyny ich dyskredy- 
tują Chiny wobec całego świata. 

Czang-Su-Lin przeciw komuni- 
stom. 

MOSKWA 14.VI. (tel. włas.). Na kon* 
ferencji wojskowej w Tjen Sin Czang: | 
So-Lin zakomunikował, że postanowił 
utrzymać spokój w Tjen-Tsin i za* 
proponował władzom prowincji Csili 
przedsięwziąć energiczne środki-prze- 
ciw zaburzeniem. 

Ta decyzja Czang-So-Lina wywo- | 
łała wielkie rozczarowanie w Moskwie. 
„Izwiastja*, rzucają oskarżenie Czang- 
So'Linowi pisząc iż sprzedał Chiny 
Japonii. 

Szczególne niezadowolenie w 
Moskwie wywołało pozwolenie Czang- 
So-Lina dane Japończykom na bu: 
dowę kolei żelaznych w jego prowin* 
cjach jako paraliżujące wpływy eko- 
nomiczne i strategiczne S.Ś.S.R. na 
kolei Wschodnio-Chińskiej, 

  

ODEZWA. 
Zwracamy się do wszystkich pol 

skich obywateli Wilna, którym leży 
na sercu honor ukochanego naszego 
miasta. 

Z racji wielu wyjątkowych okoli- 
czności teatry polskie w Wilnie — 
podobnie jak w całej Polsce a na- 
wet w całej Europie uległy istotnej 
katastrofie materjalnej. Operę trzeba 
było zamknąć. W teatrze dramatycz- 
nym co wieczór niedobór. Nawet o- 
peretka nie może dać utrzymania 
całemu swojemu personelowi. Sub- 
wencje wszelkie wyczerpane, Dyrekc- 
ja teatrów w długach. Znikąd nie wi- 
dać ratunku dla artystów, którym 
pensje zalegają, a związanych kon- 
traktami do 1-go września, nie tylko 
zmuszonych lecz i chcących najgo- 
ręcej wytrwać z honorem do końca 
sezonu a nie widzących już sposobu 
jak trwać przy bardziej niż kiedy 
wytężonej pracy a w rzetelnym już 
obecnie niedostatku, 

Prosimy wierzyć nam na“slowo, 
że tak jest. Lepiej niż ktokolwiek 
wiemy jak się rzecz ma, 

Gdzieindziej przyszły z hojną po” 
mocą teatrom zarządy miejskie. U 
nas magistracka kieszeń chronicznie 
pusta. Jedyna nadzieja na serdecz- 
nym, obywatelskim, dzielnym odru- 
chu samego polskiego społeczeń- 
stwa wileńskiegc| 

W ciągu sezonu artyści nasi 
pracowali wręcz ponad ludzkie siły. 
Premjera szła za premjerą. Od prób 
nie było chwili wytchnienia. Wielu 
artystów z teraźniejszego zessołu ma 
za sobą nie jeden rok służby kreso- 
wej ciężkiej a chlubnej. 

Podajmyż my im teraz rękę gdy 
dobijając do brzegu omdlewają w he- 

roicznym iście wysiłku! Nie możemy 
chybaź dopuścić do tego aby polski 
teatr w Wilnie rozpadł się, artyści 
chyłkiem pouciekali, a na drzwiach 

gmachu woźny przybił pozew sądowy! 
Chodzi o podtrzymanie dzielnej 

drużyny artystów obu naszych teatrów 
przez dwa i pół miesiąca, do pierw- 
szego września. 

Na razie umyśliliśmy, w porozu- 
mieniu z Dyrekcją Teatrów i zespo 

ЕСЫ ЗК 

2 rewolicyjnych zdmiezsek W A . 
Walki w Kantonie. 

RYGA. 14.VI. (tel. włas.). Według 
telegraficznych doniesień w Kantonie 
toczą się zawzięte walki. Z obu stron 
poległo 1200-cie ludzi. Załoga rzą- 
dowej kanonierki, przekupiona przez 
powstańców przeszła na ich stronę i 
zatopiła kilka handlowych okrętów. 

Wobec strajku wszystkich robot- 

zmuszone były opuścić port Szang- 
chajski bez ładunku. 

Miijon strajkujących w Chinach. 

MOSKWA. 14.VI. (tel. wtas.). Mo- 
skiewscy koressondenci z Pekina 
donoszą, że w Chinach strajkujs mil- 
jon ludzi. 

W Pekinie 
ryki. 

Elektrownia i wodociągi są ob: 
sługiwane przez europejczyków wśród 
których jest dużo Rosjan. 

5 b. m. w Pekinie wybuchł strajk 
na terytorjum francuskich koncesji. 
Zastrajkowały drukarnie i robotnicy 
miejscy. Wychodzące tu amerykań: 

zastrajkowały 52 fab- 

  
„skie pismo więcej stę nie ukazało. 

Napływają wiadomości o strajkach 
w Hankou, Nankinie, Tjen-tsinie I 
innych... 

Chiński wiec w Moskwie. 

MOSKWA. 14.YI. (tel. włas.) Na 
rozkaz władz komunistycznych, 11 b. 
m. we wszystkich dzielnicach Mosk- 
wy miały się odbyć wiece poświęco: 
ne sprawom chińskim. 

Na referentów wyznaczono człon- 
ków kominternu i członków central- 
nego komitetu partji komunistycznej. 

  

Zapisujcie się 

na członków Ligi Morskiej i Rzecznej, 

  

  

Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sy pialnych, saloników 

kuchen. i części pojedyńczych 

S. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niemiecka Me 15, 

  

Dziś—Bózylego. 
Niedzielaj Jutro— Wita Modesta. 

14 Wschód słońca— g. 3 m. 15 

zerwiec| Zachód „ —g. 7 m.56   
Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6 

Nocne dyżury aptek. 
W tym tygodniu dyżurują: 

Domańskiego—Dominikańska 14. 
Jundziłła— Mickiewicza róg placu Łukisk. 
Mańkowicza—Piłsudskiego róg Nowogr. 
Szyrwindta—Niemiecka 15. 

URZĘ OWA. 

— Wyjazdy p. Delegata Rządu. 
Wczoraj wieczorem p. Delegat Rzą- 
du wyjechał zawezwany do Warsza- 
wy. 

W poniedziałek p. Delegat wy: 
jeżiża w podróż inspekcyjną. 

— Posiedzenie wojewódzkiej 
komisji ochrony lasów. W dniu 
30 b. m. w urzędzie Delegata Rzącu 
odbędzie się posiedzenie wojawódz- 
kiej komisji ochrony lasów. (x). 

— Pomoc dla pogorzelców. 
Ministerstwo pracy i Opieki Społecz- 
nej wyasygnowało 5 tys. złotych na 

— Sesja synodu ewangielicko 
reformowanego. Dnia 9 lipca r. b. 

łem artystow, sposób wypróbowany | rozpocznie się sesja synodu ewan- 

i przyjęty w całym cywilizowanym 

świecie. Zainicjowaliśmy: abonamenty 
na dziesięć przedstawień każdy. 

Ważne są zarówno dla teatru dra- 
matycznego Jak dla operetkowego. 
Ważne są od chwili zakupienia do 

dnia 1-go września. Są na różne се- 
ny i tańsze i droższe. Nie są imien- 

ne. Będą do nabycia od poniedział- 

ku 15-go b. m.: w kasach teatru Pol: 

skiego i Letniego, u kaźdego z nas 

tudzież u osób, które zechcą łaska” 

wie podzielić z nami zaszczytny trud 

okcło podtrzymania teatru polskiego 

w Wilnie. 
Odwołujemy się do społeczeństwa 

polskiegol Nikt się jeszcze nigdy na 

niem nie zawiódł. 

Stanisław  Bobiatyński, Czesław 
Jankowski, Helena Romer-Ocbenkow- ! 

ska, Stanisław Rzewuski, Bolesław 
Szyszkowski, Władysław Zaborski. 

  

i 
i i8 wieczór, odbędzie się posiedzenie 

„ gielicko reformowanego. (x) 

|  — Posiedzenie Komisji Finan- 
sosej. we wtorek dnia 16 b. m. 
oabędzie się posiedzenie Komisji 

| Finaasowej, gdzie na porządku dzien- 
nym, między innemi, będzie rozpa- 
trywane pięć spraw bieżących. (I). 

— Posiedzenie Komisji Rewi- 
zyjnej. W poniedziałek o godzinie 

Komisji Rewizyjnej miejskiej. (1). 

— Posiedzenie Komis,i Gospo- 
darczej. w środę dnia 17 b. m. od- 
będzie się posiedzenie Komisji Go» 
spodarczej magistratu, (I) 

— Zebranie właścicieli nieru- 
chomości. W dniu dzisiejszym od- 

będzie się nadzwyczajne walne ze. 

branie właścicieli nieruchomości w 
m. Wilnie. Na porządku dziennym, 
między innemi, sprawa przerachowa: 
nia hipotecznych długów przedwo- 
jennych oraz sprawa asekuracji, (x).   

| Ciotka Karola farsa w 3*cb 

ników portowych okręty europejskie 

  

3 

Teatr Polski. 
aktach 

Tbomas'a Brandoy. 

„A gdy zobaczysz ciotkę mą, to 
jej się kłaniaj, powiedz że dla niej, 
sympatję mam”. Tym współczesnym 
refrenem powitać należy poczciwą, 
starą Ciocię, z której dawną już 
śmieliśmy się do łez, zdrowym śmie* 
chem młodości. Właśnie ona cała 
jest tak młoda, tak świeża, że nie 
robi wrażenia sztuki teatralnej, ale ja- 
kiejś, każdego z nas, młodzieńczej 
zabawy, niemądrej, ale wesołej do 
zwarjowania, kiedy to rozfikane na 
wsi towarzystwo studentów i pensjo” 
narek, mówi „ty weź moją spodnicz- 
kę, a ja twe... niezapominajki i do- 
piero będziemy się bawić i tańczyć, 
i dokazywač“. 

Trzeba na tę serdeczną Ciocię 
zaprowadzić młodzież i dzieci, uba: 

„wią się zdrowym śmiechem, naiwną 

  
* intrygę zrozumieją, a 4-ry małżeństwa 
„ha ostatku najzatwardzialszego tetry- 
| ka rozweselą! 
|  Trešci tego studenckiego koncep- 
tu opowiadać nie warto, ot przebie- 
rają kolegę koledzy i kažą mu byč 
Ciocią, męczy się z tem nieborak, 
ale wynagradza to sobie, całując ile 
wlezie flirciki kolegów: Konkury star: 
szych panów nękają go trochę, ale 
umykać im umie, skacząc przez ław- 
ki ogrodowe mimo spodnice zawadza* 
jące mu w tych ewolucjach. 

Całej sztuce dała reżyserja bardzo 
ładne pogodne tło, salonik i ogród, 
dobrze się nadawały do studenckiej 
farsy. Role rozdano odpowiednio pp. 
Rzęcki Bystrzyński i Wyrwicz w teni< 
sowych strojach, ślicznie i elegancko 
reprezentowali studenterję angielską, 
sportową i bogatą pp. Godlewski, 
Fiszer i Hajduga starsze, charakte- 
rystyczne pokolenie, a panie:Grabow= 
ska i Kuszlówna, jako podlotki i p. 
Rychłowska w roli ciotki, umilały 
życie rozkochanym swym partnerom. 
P. Balcerówna przez jakieś nieporo- 
zumienie występuje czasami w teatrze. 

Publiczności, mimo że po święcie 
i koniec tygodnia, było sporo i za* 
śmiewała się. z. żywej, bystrej gry ar" 
tystów. 

Hro.   
  

KRONIKA. 
— Z Komitetu „Chleb Dzie: 

ciom”. Sekretarjat Komitetu „Chleb 
Dzieciom* został przeniesiony na ul. 
Mickiewicza 22 m. 12. (x). 

— Prośba komitetu teatralne: 
go. Komitet teatralny zwrócił się do 
Magistratu z prośbą o opodatkowa* 
nie na rzecz teatrów wileńskich bile- 
letów wejściowych do kinematogra- 
fów, w wysokości 10 groszy od ka: 
ss biletu, poczynając od dnia 15 

. m, 
— Z Kina kuituralno oświato- 

wego. W kinie oświatowo kultural- 
nym, przy Magistracie m. Wiina, wy: 
świetlono dotąd dwa obrazy o treści 
przyrodniczej a mianowicie: „Podróż 
do Afryki środkowej* i „Mieszkańcy 
głębin morskich”. Trzeba zsznaczyć, 
że treść powyższych obrazów byla 
niezwykle interesująca i pouczająca. 
Sesnsy gromadzą coraz to szersze 
koła młodzieży szkolnej, a nawe 
pociągeją i starsze osoby. 

„. Zamiarem kierownictwa kina, jest 
wyświetlać nadal w dalszym ciągu 
filmy 0 treści naukowo zawodowej, 
np.: praca w różnych zakładach prze- 
mysłowych, pokazy przyrodnicze i t. 

"p. Przy zniżce cła na tę  kategorji 
filmów jest możliwem sprowadzanie 
rzeczy dotąd u nas nieznanych, a 
bardzo ciekawych. Pożądane są po 

SP dla pogorzelców  w Ku- | 5ierusze, jak najliczniejsza frekwenu: 
rzeńcu, (x). cja młodzieży, po drugie moralne po- 

MIEJSKA. |! parcie miejscowego społeczeństwa 
tej doniosłe placówki kulturalnej, któ: 
ra nie zysk, a szerzenia kultury ma 
na celu. (1). 

— Wszyscy do Trok! Dzisiaj w 
niedzielę 14 go czerwca odbędzie się 
wycieczka do Trok, zorganizowana 
przez Wil. Tow. Cyklistów dla swych 

członków. Punkt zborny w ogrodzie 
; Botanicznym 0 godzinie 7 rano, 
skąd o godzinie 7 m. 16 nastąpi od- 
jazd. 

W tymże dniu jak wiadomo od- 
będzie się tam jako zakończenie 
„Tygodnia Bandery* pokaz mane- 
wrów flotylli, łodzi na trockim je- 
ziorze (sygnalizacja optyczna morska) 
oraz szereg innych rozrywek na któ: 
re również wybiera się z wycieczką 
Ligi Żegiugi dużo osób. (n). 

OSOBISTE. 
— llrlop inspektora - wetery: 

narji. Inspektor weterynarji przy ce” 
legaturze p. Głuchowski wyjeżdża w 
dniu 22 bm. na 6cio tygodniowy 
urlop. 

Žastępowač go będzie p. D-r 
Rymkiewicz. (X) 
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SPRAWY PRASOWE. 

— Z Syndykatu Dziennikarzy. 
Syndykat Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie otrzymał od Związku Syndy- 
katów Dziennikarzy Polskich (War- 
szawa) zaproszenie do wzięcia udzia- 
łu w 4-dniowej wycieczce dzienni- 
karskiej na Pomorze. Wyjazd wy- 
cieczki nastąpi z Warszawy w piątek 
dnia 26 b. m. wieczorem o godzinie 
23 min. 30. 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Samoistny podatek grunto- 
wy. Wydziały powiatowe czynią przy: 
gotowania do wymierzenia projekto- 
wanego samoistnego podatku gmin- 
nego od gruntów, przemysłu i han- 
dlu. Podatek ten pobierany będzie 
bezpośrednio przez samorządy gmin- 
ne a ma na celu pokryć deficyty 
przewidywane przez wszystkie gminy 
w wysokości od 20 do 60 proc. bud- 
żetów uchwalonych na początku r. b. 

Celem zrównoważenia dochodów 
*z wydatkami samorządy poczyniły 
daleko idące oszczędności, lecz i to 
bez cfiary za strony społeczeństwa 
w formie opłacenia dodatkowych po* 
datków nie osiągnie celu. (x) 

SPRAWY SZKOLNE. 

-—- Szkoła w gminie Rzeszań- 
skiej, która niedawno zaznaczyła 
swą działalność kulturalną przez za: 
łożenie banku spółdzielczego, rozwi- 
jającego się stale pomyślnie, obecnie 
przystąpiła do budowy własnego 
gmachu szkolnego. (x) 

— Wystawa-przegląd prac szko- 
ły powszechnej „Owit* odbędzie 
się w d. 14 i 15 b. m. 

Zwiedzanie wystawy w godz. od 
12 w poł. do 19:ej wiecz. 

Rada pedagogiczna wymienionej 
szkoły zwraca Się, za naszym pośred= 
nictwem, do Rad Pedagogicznych 
szkół powszechnych m. Wilna z za: 

proszeniem na powyższą wystawę. 
-- Egzaminy wstępne w Liceum 

żeńskiem im. Filomatów. W Li- 
ceum żeńskiem im. Filomatów (z pra- 
wami szkół : państwowych) egzaminy 
wstępne do wszystkich klas od wstęp- 

nej do VI włącznie odbędą się w ter- 

minie od 23 — 26 czerwce. Zapisy 
przyjmuje Kancelarja szkolna (ul. 

Żeligowskiego 1—2 codziennie od 
g. 9—2 p.p. 

— święto sportowe w szko- 
łach. W dolu wczorajszym rozpoczę- 
ło się oficjalnie święto sportowe w. 

szkołach średnich i seminarjach na- 

uczycielskich. 
Zawedy lekko-atletyczne, ze wzglę- 

du na wielką ilość zgłoszonych 

współzawodników rozpoczęto onegdaj. 

Do popisu gimnastycznego i za- 

wodów lekko - atletycznych oprócz 

szkół wileńskich przysłały swych wy- 

chowanków gimnazja z Nowo: Wilejki 

i dalekiej Oszmiany, przyczem ci 

ostatni wyróżniali się z ogólnej ma: 

sy tak jednolitcścią kostjumów, jak 

i dobrą szkcłą gimnastyczno-sportową. 

Szczegółowe sprawozdanie z prze: 

bisgu całego 2 dniowego święta 
(sobota i niedziela) podamy w naj- 
bliższym numerze naszego pisma. a, 

Zbiórka uczestników w dniu dzi- 
siejszym o godz. 3 po poł. w Ogro- 
dzie Botanicznym na wyznaczonych 
miejscach. (x) 

— Czynności lekarskie w Szko- 
łach Powszechnych. Od dnia 1 go 
maja, do dnia 1-go czerwca wizy- 
towanych przez lekarzy szkół po- 
wszechnych miasta Wilna było 48 szkół 

przypadająca na każdą szkołę 4,5. 
Przeprowadzono badań indywidual: 
nych 616; wygłoszono pogadanek dla 
dzieci — 36; 7odbyto konferencyj z 
rodzicami — 2; konferencyj indywi- 
dualnych z rodzicami — 27; skiero* 
wano do przychodni — 267 dzieci. (I) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

go im. Ignacego Daniłowicza w 
Wilnie. W dniu 16 czerwca 1925 ro- 
ku (wtorek) o godz. 7 i pół po po- 
łudaiu w Gmachu Sądów pok. 201 
odbędzie się odczyt Prorektora (.5.B. 
p. Alfonsa Parczewskiego p. t. „O 
Sądach przysięgłych*. Goście miłe 
widziani. 

— Alma Mater Vilnensis tom. 
lszy. Podaje się do wiadomości 
kol. kol. iż w Sekretarjacia Bratniej 
Pomocy Pol. Młodz. Akadem. (.S.B. 
są jeszcze do nabycia egzemplarze 
jednodniówki Alma Mater Vilnensis 
za rok 1922. 

— Fotografje. Fotografje z wy- 
cieczki ogólnoakademickiej do Żielo- 
nych Jezior w dn. 31 maja rb. są do 
oglądania i nabycia w lokalu Bret- 
niej Pomocy, ul. Wielka 24 od godz. 
8—9 wiecz. aż do dnia 16 b. m. 
włącznie. 

— Czytelnia. Czytelnia Bratniej 
Pomocy czynną będzie do dnia 20 

'b. m. włącznie poczem zostanie prze- 
niesioną do Uzdrowiska Akademickie- 
go w Nowiczach. 

— Ku uczczeniu 40-cio letniej 
działalności naukowej prof. J. Kal 
lenbacha. Dn. 25 b. m. odbędzie 
się w piątej sali U. 5. B. staraniem 
Koła Polonistów zebranie dla uczcze- 
nia 40 letniej działalności naukowej 
prof. Józefa Kallenbecha. 

Na program złożą się: 1) prze: 
mówienie dziekana Wydziału Huma- 

inistycznego (O. S. B. prof. Kolbu- 
szewskiego, 2) przemówienie prezesa 

Koła Polonistów p. Charkiewicza, 
3) referaty: p. Szbiny Kowalewskiej, 

  
Zebranie zaszczyci swą obecnością 

J. M. rektor picf. Dziewulski, 

wecz. 

Z KOLEJ. 

— Sprawa wagonów motoro- 
wych. Odpowiednia ilość wagonów 
motorowych, które zostaną użyte   

  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMO 

W[przychodni przyjmują lekarze 

powszechnych. Ogólna liczba odwie ; 
dzin: 166; przeciętna liczba odwiedzin, 

— Z Towarzystwa Prawnicze: ' 

SPRAWY AKADEMICKIE. | 

p. W. Piotrowicza, p. Wł. Burczaka.' 

wyłącznie dla komunikacji podmie|- 
| skiej, została już przez Ministerstwo 
kolei zakupioną. Przydzisł tych wa- 

, gonów na poszczególne Dyrekcje na- 
stąpi w końcu lipca. Į 

| W okregu naszej dyrekcji kolejo- 
jwej wagony motorowe kursować bę- 
"dą między Wilnem i Lendwarowem, 

— Teatr Letni (Ogród po Bernar- 
dyfiski). „Baron Kimmel'- operetka Kollo 
codziennie bawi publiczność, żądrą roz: | 
rywki I zabawy, w Teatrze. Aityści stano- 
wią doskonały ensemble i wspólnie z pub: 
licznością bawią się wybornie. Bśron Kir- 
mel* jest jedną z nejweselszych operetek 
granych w sezcnie bieżącym, to też co: 
dziennie bywa na niej pełno. 

— Dzisiejsza Popołudniówka w 

Rozmaitości. 
Niezwykły sposób obrony. 

Podczas ostatnich wyborów w Niem- 
czech został napadnięty, jeden z agitato- 
rów, przez tłum swych przeciwników poli: 
tycznych. Sytuacja stawała się coraz bar- 

Wilnem i Nową Wilejką, Białymste=, Teatrze Łetnim. Dziśznakomita artystka dziej groźna. Napadnięty, widząc opodal 

kiem i Starosielcam*, Wołkowyskiem | 
Centralnym i Wołkowyskiem o 
stem, oraz w odrębie stacji Brześć. 

i SPRAWY_ROLNE. 
4 

|  — Komisja rozjemcza na po: | 
wiat Wilejski. W dniu 19 b. m.| 
wyjeżdża do Wilejki powiatowej ko- | 
misja rozjemcza do spraw rolnych 
na powiat Wilejski przy laspektora- | 
cie Pracy 63 obwodu, w celu zała- 
twienia na miejscu 21 zatargów po- 
szczególnych pracowników rolnych, 
z pracodawcami. (x). : 

— Komisja rozjemcza na po-' 
wiat Duniłowicki. Na dzień 24 b. 
m. zwołana została komisja rozjem-; 
cza do spraw rolnych przy Inspekto-, 
racie Pracy . 64 obwodu na powiat | 
Duniłowicki, która rozpatrzy 5 spraw 
indywidualnych zatargów. 

Urzędować będzie powyższa ko: 
misja w Duniłowiczach. (x) 

— Komisja rozjemcza na po- 
wiat Święciański. W dniu 26 b. m. 
urzędować będzie w Swięcisnach kc- 
misja rozjemcza do spraw rolaych 
przy Inspektoracie pracy 64 obwodu 
na powiet Swięciański. 

Na porząśku dziennym posiedze 
nia tej komisji 9 spraw zztargów in- 
dywidualnych. (x) 

Н 

ROŽNE. 

Targi Skandynawsko-Bzl- 
tyckie. W Stockholmie odbędzie się 
dziś w niedzielę dn. 14 b. m. uro: 
czyste otwarcie Targów Skandynaw-   sko-Baltyckich, w których bierze u- 
dział i Polska. Zamknięcie Targów 
nastąpi dn, 21 b. m. 

  

    

Teatr i muzyka. 
— Popołudnie operowe. Popis 

uczniów klasy śpiewu solowego prof. 
Adama Ludwiga odbędzie się w so- 
botę, dnia 20 b. m. o' godz. w pół 
do 5ej w sali Teatru letniego (w | 

, ogrodzie po Bernardyńskim). Program 
|wypełnią arje operowe Moniuszki, 
Żeleńskiego „Smetany, Mozarta, Ros* 
siniego, Verdiego, Bizeta, Wagnera; 

| zespoły operowe, jsk — sławny sek- 
jstet z „Don Juana”, duet z „Aidy”; 
ji tercet z „Carmeny", oraz cały akt 
„TII „Fausta” (ogród Małgorzaty) w, 
" scenicznem wykonaniu. 

— Teatr Polski „Ciotka Karola'— | 

  
ra niezwykłe powodzenie w Teatrze Pol- ; 
skim. Rozbawiona publiczność nle szczędzi 

oznak swego zadowolenia na tem weso- 
łem widowisku. 

| Dziś i jutro zabawna „Ciotka Karola", 
doskonale przygotowana przez reżysera M. 
Gedlewskiego, z K. Wyrwiczem w roll ty- 
tułowej. 

  

  

Wiino, Wileńska 28. 

uszu, nosa i gardła 1—3; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2, 

CY SANITA 
specjaliści: Choroby dziecięce od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 

W. Kawecka wystąpl w Teatrze Letnim w 
„Manewrach  Jeslennych“—Kalmana. Po- 
czątek o g 4-ej pp. 

  
  

  

  

(List do Redakcji , 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Wobec ukazaniś się w Pańskim po-, 
czytnym pismie wzmianki, o. Kwiatkow- 
skim gdzie z nieznanych mi powodów 
mówi się Io mnie że rzekomo po ustą- 
pieniu z „Wyzwolenia* miałem wstąpić do 
sporańzującH) Niezależnej Partji Chłop- 
skiej”. 

W imię sprawied iwości uprzejmie pro- 
szę o umieszczenie poniższego: 

Od lutego 1924 roku nielylko -do Nie- 
zależnej Partji Chłopskiej, lecz do żadnej 
organizacji politycznej nie należę. 

Raczy Pan przyjąć wyrazy szacunku 
I poważania. F. Żarnowski. 

  

  

Mody. 

Futra letnie. 

Byli dotychczas tacy, którzy sądzili, że 
futra służą czlowiekowi dla ciepła I noszą 
slę w zimie, kiedy jest — według wszelkie- 
go prawdopodobieństwa praw przyrody — ' 
chłodno. 

Sprawa ta jednak przedstawia się tro- 
chę inaczej 
Ble to jest futro zimowe, zaś w lecie nosl 
się futro letnie. 

Różnica między zimowem a letniem 
fut+em jest tak widoczna, że bardzo łatwo ' 
można odróżnić jedno od drugiego. 

Wszystkie futra o kclorach ciemnych— 
są rzecz prosta — zimowe, o jasnych —- 

etnie. + 

Więc: szenszyle, gronostaje, sobole 
srebrne lisy — są fuirami leinimi. Także 
Oczywiście wszystkie króliki, psy, koty I 
Inne domowe zwierzęta, którym kuśnierz 
przydał tony jasne, zaiiczyć można do let- 

nich. 2 
Najmodniej jest teraz w lecie nosić 

futro w formie etcli, kołnierza, kabacika i 
t. p. Żeby wyglądało lżej, łączy się je z ga- 
zą, crepe georgette'ą poplą..l nosi się przez P 
kilka miesięcy letnich bez względu na tem- 
peraturę, do chwili pierwszych chłodów, 
kiedy jasny kolor futra nie jest w stanie 
ochronić przez zimnem | trzeba się ucie- 
kać do barw solidnych. (I) 

    

Ze sportu. 
W.K.S 1 pp. Leg. — W.K.S. „Pogoń. 

Dziś, na boisku 1 pp. Leg. (góra Bufa- 
łowa) odbędą się dawno oczekiwane, a bu- 
dzące najwięcej zainteresowania i emocji. 
„Derby Wilenskie* w piłce nożnej między 
mistrzem Okręgu Wileńskiego W. К. 5. Ро- 
goń aW. K.S. 1 pp. Leg. 

1 rużyny obydwu starych rywali wystąpią 
w najlepszych swych składach. Większość 
graczy obu drużyn widzieliśmy ostatnio 

Wstęp wolny. Początek o g. 8-ej krotochwila Thomasa Brandoy, zdobyła so- | w czwartek 11 b. m. w Team'ach m. Wilna 
z których najbardziej się wyróżnili Nowak, 
1 Sliwa I Szaler z Pogoni Zimanowski I 
Wowił z £ pp. Leg. Wynik trudno przewi- 
dzieć. 1 pp. Leg. ostatnio doszedł do b. 
dobrej formy. Pogoń z6$ ma za sobą sze- 
reg zwycięstw nad swym przeciwnikiem 
oraz cechuje ją zawsze wielka ambicja w 
grze. (x) 

  

RNEJ 

Futro w zimie — owszem — ; 

  

Niemirów - Zdr 
otwarty od d. 10 maja 

policjanta, zwrócił się do niego o cbronę. 
— Czy został pan już uderzony?—spy- 

tał przedstawiciel władzy. 
\ — Jeszcze nie, ale za chwilę mnie to 
spotka. 

! — wedle instrukcji—nie welno mi In- 
terwenjować bez wyraźnej przyczyny. 

— Proszę mnie-zatem zadresztować — 
,błagał niefortunny agitator, chcąc w ten 
sposób uchronić się od kijów. 

— Wedle instrukcji, — brzmiała znowu 
odpowiedź posterunkowego—nie wolno mi 
aresztować bez powodu. 

|  — No to ma pan powód, — krzyknął 
zrozpaczony agltator—|! z całej siły uderzył 
policjanta w twarz. 

W ten sposób powód. został „zrobiony*. 
Podobno sąd uniewinił agitatora, który s'ę 
tlómaczył, że działał w obronie własnego 
życia. (v) 

    

Z rynku. 
j. W dniu 12 b. m. na rynku wileńskim 
; Rotowano następujące ceny: 

Masło—5 zł. 20 gr. za kilo, Jaja za 10 
szt.—1 zł, żyto—5 zł. 50 gr. za pud, owies 

j5 zł. 35 gr. za pud, słonina — 2 zł. 60 gr. 
za kilo, mięso wołowe | gat—1 zł. SO gr. 
1 l gat.—1 zł. 30 gr., mięso wieprzowe — 
2 zł. 30 gr., cielęcina 1 zł 40 gr. i barani- 

|na—2 zł. 50 gr. za kilo. Mąka 0 proc. 
. pytlowa—53 gr. mąke 70 proc. stołowa — 
48 gr. | mąka razowa 38 gr. za kilo, cukier 
kostka—1 zł. 45 gr. | cukier kryształ—1 zł* 
20 gr. za kilo. Kasza jęczmienna drobna— 
65 gr., kasza gryczana cała—90 gr. za kilo, 
ryż cały— 60 gr. za kilo, ser domowy (wiej- 
ski)—1 zł 50 gr. za kilo, sól biała—35 gr. 

, za kilo, nafta—40 gr. za litr, mleko 30—35 
gr. za litr, ziemniaki—2 zł. za pud drzewo 
za metr—8—9 zł. (x) 

    

Giełda warszawska 

z d. 13—VI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż _ kupno 

Belgja 24,76 4.82 24,70 
rk 5,181/2 5,20 5,17 
olandja 208,70 209,20 50 

Londyn — 25,24 25,80 ao 
Nowy York 5,181/2 5,20 BAŁ 
aryž 26,231/2 25,30 25,17 

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 97,36 
Funty ang.  25,251/2 25,32 25,19 
Franki fr. 2712 27,19 27,05 
8 proc. Pož. konwers. 71—00, 
Poż. kolej. 90—85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 62,—62 i pół 
44/s0/0 listy z. T. Kred. Z. przedw. 22,35—22,222 
500 listy z. warsz. przedw. 17,30—17,17 
41/3 0/0 warsz. przedwoj. 16,50—16,75 
6/0 obligacje Warszawy z 17 r. 5,30—5,35 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

Popierajcie 
Żeglugę Morską i Rzeczną! 

Żądajcie wszędzie „katjera Wileńskiego”. 
      

  

„ a3—1 

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

3 e Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy re Gamy ciektycmy maśgi: Laborałorjum analityczne, 
RRASZR WRACAC | Et 

Autobus odchodzi z Rawy Ruskiej, dwo- 
rzec, codziennie do 4-go czerwca b. r. 
o godz. 5ej popołudniu, od 5-go czerw- 

ca o godz. 11.30 w południe. 6—4 
Do 1 lipca ceny zniżone bez konkurencji 

  

            

15—3 Dom Handiowy 

F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. cdp. 

Oddział w Wilnie, 

ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

POLECA NA SEZON LETNI 

w dziale manufaktury 
Wełny zagraniczne, jadwabie, bztysty, muśliny, 

markizety, kamgarny ubraniowe i paltotowe, 

Gotowe ubrania 1 palia. Wykonuje wszelkie 

roboty w zakres krawieczyzny wchodzące. 

w dziale meblowym 
MEBLE od najwykwintniejszych do najskromniej- 

szych. Spółdzielniom, kooperatywom craz stowarzy- 

szeniom udziela się ulgowych warunków. 

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

czynne od 9 rano do 1 po poł, I od 3—7 wiecz. 
    
    

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

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

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

Herby Polskie 
gotowe na kamieniu (onyks, krwawnik 

It. p.) od zł. 40. 

Na żądanie wrez ze złotym z próbą 
pierśclonkiem (przysyłąć miarę w zgięciu 
palca) od 75 gr. wysyła za zaliczeniem. 

Skiep jubilerski „Józef”, 
Warszawa, S-to Krzyska 19. 

Wszelkie zlecenia wykonywa się niezwłocznie. 
3—3 

  

  

Unieważnia się 
zgubioną kartę demobi- 
lizacyjną na nazwisko 
Jeleński Sylwester wy 
stawioną przez 2 dyon 
żendarmerji Polowej w 

Krasnymstawie. 

Do wynajęcia 
na przedmieściu 

letniska 
w malowniczej i zdrowej 
miejscowości. Belmont 34 

Inteligentna osoba 
| poszukuje poszdy bo: 

  

   

  . : Towarzyska дга Фапбо\а | у įmy dzieciach. 
Poszukuję 2—3 pokoi i Ii. Harjan Mlenicki C. T. Wil. Druż. Harcerskiej. Numery wy- oże zająć się do- 

z kuchnią i wygodami w centrum miasta. | Choreby weneryczne, sy. | granych zostaną podane do wiadomości w | mowem gospodar- 

Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „Kurjera | Alis i skorne A dziennikach z datą ,28 czerwca 1925 roku. | stwem.  Pntokolska 

Wiieńskiego”. | RE 2 54-a, Lit. I. R. Rozsprzedaż biletów trwa nadal.   
  

Wašiiele dandw w Reni 
nie marnujcie waszych domów. 

Jako stóry absolutnie sumienny kupiec z 20 let- 
nlm d.świadczeniem, reguluję przy objęciu zarządu 
długi. obciążenia, sądowe i państwowe dyferencje; 
ewti, udzielšm dużych zaliczek. L. Jacobowitz, 

Berlin Sw. 68, Schlitzenstr. 70. 2—2 
  

Masło 
deserore z dóbr 

J.W.P. KAROLA WA 
GNERA 

kilo 4 zł. 80 gr. polecają 
WĘCEW.CZ ! 

ZWIEDRYŃSKI 
Fd. Mickiewicza 7. 8—1 

Spirytus 
do palenia 

oraz czysty 
bez zezwolenia władz 

pclecają 

Wotewicz I twiedryński 
Mickiewicza 7. 

Spalona 
książeczkę wojskową wyd. 
przez P. K. U. Lida na 
im. Konstantego Grysz- 
kiewicza roczn. 1902 zam. 
we wsi Supżeczki, gm. 

Gonczary, uniew. się.   

I S 
Osoby, posiadające sto- 
sunki pośród sfer rolni- 

czych, mogą znaleźć 

pewny zarobek 
przy sprzedaży aparatów, 
gazowych „Hora”, które - 
służą do radykalnego | 
niezawodnego  tępienia 
polnych szczurów, my- 
Szy, kretów, chomików 
(wraz z zarodkami) oraz 
innych szkodników, ni 
tg pracę rolni- 
ków. Wobec licznych o- 
dezw chwalebnych o tym - 
aparącie, praca nader ła- 
twa i pożyteczna zarów- 
no pod względem ma- 
terjalaym jak 1 społecz 
nym: dzje ona bowiem 
możność zwślczania pla- 
g! myslej, która przybie- 
ra coraz groźniejsze roz: 
miary. Odpowiedzi pod 
adresem Pierwszej w Kra* 
ju Fabryki Przetworów 
Owsianych w Sosnow: 

cu, dla Hory. 

    RZEP о 
Wudace: w |mienia wspólwiościcieh dózeł Batęrewiaz. 

oC 

Drak. kaz”, Żeligowskiego |,


