
  

Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok Ii: Nr. 138 (290) Wilno, Niedziela, 21 czerwca 1925 r. Cena 15 groszy, 
  
  

KURJER WILEŃSKI 
Wyeshodzi eodziennie próez dni poświąteernyeh. 

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa: 

pieru . Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

przyjmują ! Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, te). 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telet. 605, Błuro ogłoszeń E. 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie biura rekl w kraju 1 zagr. | 

WO S III 

ZAWIADOMIENIE | 
Zarząd Centralny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej zawiadamia, iż w dniu 27 czerwca r,b. w. Wilnie -w sali 

Klubu Przemysłowców Kresowych przy ul. Ludwisarskiej 4, 
odbędzie się 

Zjazd Oficerów Rezerwy D. O. K. Ill. 
Zjazd rozpocznie się o godz. 9 nabożeństwem w kościele 

św, Ducha (po-Dominikański). 0d godz. 10 obrady Zjazdu z przerwą ; 

o godz. 15 na.wspólny obiad. 
Karty wstępu wydawane będą od dnia 26 czerwca w biurze 

kwaterunkowem na dworcu oraz w biurze Komisji Organizacyjnej 
Zjazdu przy ul. Ludwisarskiej 4. 

UWAGA: W razie niemożności osobistego przybycia, zaleca się wy: 
delegowanie na Zjazd przedstawicieli grup. 

   

  

   
      

  

Księgarnia 
Wacława Mikulskiego 

Wilno, Wileńska 256. Tel. 664. 

kupuje podręczniki używane 
z wszelkich zakładów naukowych, płacąc nejwyższe ceny oraz 

zamienia na nowe. 

Żądajcie wszędzie 
„GAZY TRUJĄCE" 

Jednodniówka Wileńskiego Oddziału Towarzystwa Obrony Prze* 
clwgazowej z ilustracjami pod redakcją prof. Jana Muszyńskiego. 

Cena 1 zł. Wydawnictwo Biura Reklamowego Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1. 

Całkowity dochód ze sprzedaży Jednodniówki na rzecz Towarzystwa 
Obrony Przeciwgazowej. 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA. 

i Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom | Przemysłowcom 
poleca się 

| Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

i Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 
p i GZ COCO EGO R w 

Szczotki i ad 
aspodartie, tuałetowe, fabryczne i wojskowe, Dziś o godz. 4 pp. 

Występ Wiktorji Kaweckiej 

Pędzie owiec w operetce A, Wilińskiego 

Wileńska tabryka szczotek | pd Potęga miłości. 
в 

(dawn. B-ci Symonowicz i 8 ka Sam JU S 

WILNO 
B'uro: Tatarska Ne 6, telef. 740. 

Fabryka: Wiłkomierska Xe 105, telef. 741. 

Najtańsze źródło zakupów. 
Sprzedaż hurtewa | detaliczna, 

Skupujemy włos koński I szczecinę. 

    6—1 
Wieczorem o g. 8 m. 15 w. 

Baron Kimmel 
operetka Kollo. 

  

W przygotowaniu 

Noc bachusowa. 
operetka Granichsteedtena 

z W. Kawecką. KTO | s 
, chce wiedzieć |. Potrzebni 

| agenci 

  

  

odchodzą lub przychodzą do 
Wilna, jak również jakie są 

ceny biletėm do povnie: I do sprzedaży książek 
niech kupi na procentach. 

NAJNOWSZY _ |||tóżce Redakcja księgi „Wilno”, Car. 
barska Nr. 1, m. 23. w godzinach 

od 10 do 12. 
T EEA ALSA AAS RTN d DE A OO AL YWOONE BT 

Teatr Polski 

Dziś 

AŻ trojaczki 
farsa Hennequina. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

ROZKŁAD JAZDY. 

Cena tylko 30 gr. 

     
   
   

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

ców ulicznych.     
  

| Polską a Niemcami przechodziły róż- 

; Polska mogłaby: wwozić nadal do Nie- 

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

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

  

Wojna celna 
Toczące się od dłuższego czasu w 

Berlinie rokowania handlowe między 

ne fazy i już w końcu marca r, b. 
groziły stanem beztraktatowym. 

Koła gospodarcze przewidywały 

jednak, że punkt krytyczny rokowań 

przypadnie - па połowę czerwca, 

gdyż 15 b. m. upłynął termin, do 

którego na mocy konwencji gótno- 
śląskiej przysługiwało prawo wwozu 

do Niemiec bez cła 500.000tonn wę- 
gla miesięcznie, pochodzącego z pol- 

skiej części Górnego Śląska.. 
Niemcy unikały do tej daty woj- 

ny celnej dlatego, gdyż byłaby dla 
nich niekorzystna z tego względu, że 

miec węgiel, stwarzając w ten spo- 
sób w swym bilansie handlowym po- 
zycję pozytywną w sumie około 6'iu: 
miljenów zł. miesięcznie. 

Dlatego też delegacja niemiecka 
przewlekała rokowania, oczekując na 

wyrównanie się szans na wypadek ' 
zerwania rokowań i wojny celnej, |! 

By ująć dokładnie całokształt za- 

targu gospodarczego musimy zilustro- : 

wać stanowiska polskie i niemieckie 

w tej sprawie. 

Strona prawna naszego stosunku 
w obrocie towarowym z Niemcami 

opiera się na art. 224 Konwencji ge- 

newskiej z 15 maja 1922 roku, po- 

wołującym się na art. 268 traktatu 
wersalskiego. е 

Na podstawie powyższego artyku: 
łu konwencji genewskiej zezwolone 

nam było na wwóz do Niemiec w 

ciągu 3 lat produktów i przetworów 

z polskiej części G, Śląśka. 
Przytoczony artykuł traktatu wer- 

salskiego ustala, że ilość każdego 

produktu nie może przekroczyć śred- 
niej rocznej ilości przesyłanych w la: 

tach 1911—13. 
Polsko-niemiecki protokół z 21.X. : 

1922 r. zaliczył do produktów natural 

nych węgiel. 

Na podstawie przeprowadzonych ' 

obliczeń, stwierdzono, że w latach | 
1911—13 wywożono z naszej części ; 
G. Śląska przeciętnie 1.100,000 tonn | 
węgla miesięcznie, ! 

Wysyłaliśmy tylko 500.000 tona" 

miesięcznie, a to dlatego, że nie ! 

wchodził tu żaden przymus, lacz ! 

  

  

  
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

z Niemcami. 
normalny stosunek handlowy między | 
dwoma prywatnemi czynnikami: ek- 

sportem polskim a importem nie- 

mieckim, 
Wynika więc z tego, że aczkol- 

wiek Niemcy nie były zobowiązane 

do brania węgla polskiego, była to 
jednak niezbędna konieczność dla o- 

bydwuch państw utrzymania normal- 

nego obrotu towarowego, by zacho” 
wać równowagę gospodarczą. ь 

W ciągu 3 lat od podpisania kon- 
wencji genewskiej miały być ustalo- 

ne stosunki wzajemne. 
Polska nie chce nowych obliczań 

i komplikacyj, a pragnie jedynie u- 

trzymania stanu dotychczasowego. 

Stanowisko zaś Niemiec zdąża do 

uzyskania trwałych koncesyj gospo- 

darczych, których w obecnych warun- 

kach przed zawarciem trakłatu han- 

dlowego, dać nie możemy. 
Chcą oni wykorzystać obecną sy- 

tuację dla dalszych pertraktacyj i pro- 

ponują nam wywóz 60.000 tonn wę 
gla miesięcznie (wartość == 1.000.000 

złotych), co jest dla nas niemożliwe 
do przyjęcia. 

Nie poprzestając na tem, wysu- 

wają postulaty noszące charakter po- 

lityczny, co oczywiście nie może być 

przedmiotem dyskusji, mającej za za 

danie rozstrzygnięcie problemów tyl- 

ko gospodarczych. 
Wojna celna z Niemcami spro- 

wadzi niewątpliwie u nas pewien 
wstrząs gospodarczy, dla uniknięcia 

którego rząd przygotowuje cały sze- 

reg środków zaradczych, w kierunku 
złagodzenia możliwej fali bezrobocia, 

przez szukanie zbytu dla naszych 

surowców w innych krajach, wzamian 

za ich fabrykaty. 

Przewidziane jest obniżenie tary- 

fy przewozowej do -poitów polskich 

na węgiel z niespełna 13 zł. na 7, 
Również prowadzone są pertrak= 

tacje z zarządami kolei zagranicznych 

o zniżki taryfowe dla przewozu lądo= 

wego. 
Wogóle rząd będzie usilnie dążył ; cielom iub ich 

do umieszczenia „niemieckich por- 

cyj* węglowych na innych rynkach; 

zagranicznych przy jednoczesnem usi- 

łowaniu wzmożenia u nas wewnętrz* 

nej konsumcji węgla. 

Nie należy zapominać, że nasz 

a a ] 

Zarządzenia odwetowe Rządu Polskiego 
na niemiecki zakaz wwozu poilskiege 

węgla. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się iż jednym z zapobiegająch środków wobec nie- 
mieckiego zakazu wwozu do Rzeszy Niemieckiej polskiego węgla, ma być 
zastosowanie przez nasz Rząd t. zw. względnej reglamentacji do towarów 
importowanych z Rzeszy do Polski. 

Reglamentacja ta ma objąć w pierwszym rzędzie towary luksusowe 
następnie szereg artykułów spożywczych, jak np. śledzie, pozatem maszyny 
rolnicze, trykotarze ete. 

Dzisiejszy „Dziennik Ustaw” zawiera listę reglamentacyjną obejmują: 
cą około 70-u pozycji 

Reglamentacja ta ma być zmieniana w miarę jak Niemcy będą ze- 
zwalać na wwóz naszago węgla, 

  

————————————————————————————— 

Wyjazd delegacji polskiej do Berlina. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Delegacja polska do rokowań handlowych z Niemcami z d-ram Prą- 
dzyńskim.na czele wyjeżdża dziś do Berlina dla kontynuowania rokowań 
z_ Niemcami. 

  
| 

  ! 

NiEZALEŽNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

\ 

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

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Układ ogłoszeń na l-ej str. 

bilans handlowy jest pasywny, i to 

zmusza nas do opanowania sytuacji 

w jaknajkrótszym czasie  najener- 

giczniejszymi środkami, 

Dążyliśmy szczerze i dążymy da- 

lej do pokojowego ' załatwienia spra- 

wy, na co daliśmy mnóstwo dowo- 
dów. 

Atoli rząd niemiecki pragnie za- 

mienić rokowania handlowe na dy: 

skusję polityczną, na co nigdy nie 

pozwolimy. 

O prawdziwych zamiarach Nie- 
miec może Świadczyć następujący 
fakt: niemiecki minister gospodarstwa 
krajowego, Neuhaus, wyasygnowal 

50.000.000 marek złotych na zapo- 

mogi dlm tych gałęzi przemysłu nie- 
mieckiego, które ucierpią wskutek 

wojny celnej. Nie bacząc na sprzeci- 

wy kanclerza Rzeszy i ministra spraw 

zagranicznych Stresemann'a, rada mi- 

nistrów, gdzie rozpatrywano powyž- 

szą rezolucję Neuhausa, całkowicie 

ją zaaprobowała. 

Wskutek takiej niepoczytalnej po- 

lityki gospodarczej Niemiec, wątpli- 

wem jest, czy uda się zawrzeć z nie- 

mi układ prowizoryczny o charakterze 

czysto gospodarczem, który, jak wia- 
domo, wysunęła delegacja polska, 
dając tem raz jeszcze dowód poko- 

jowości polskiej. 
W razie zupełnego zerwania ro- 

kowań z Niemcami, odpowiedzialność 
za ten czyn ponosi wyłącznie - rząd 
niemiecki, nie liczący się z zasadami 

prawnemi i interesami swych ziom: 

ków — konsumentów. 
My zaś, w razie narzuconej nam 

wojny gospodarczej, musimy  odpo- | 
wiedzieć jaknajdalej idącemi repres- 

jami celnemi, by obronić swój byt 

ekonomiczny I nie pozwolić, aŁy spra- 

wy czysto gospodarcze były objektem 

gry politycznej. 1. Z. Leliwa, 

Z Kowna. 
Pomnik braterstwa polsko- 

litewskiego. 

KOWNO 20.,Vi (tel, własn.) Sejm 
przyjął poprawkę q zwrocie właści: 

spadkobiercom ma* 
jątków skonfiskowanych Im  przez- 
Murawjewa za udział w powstaniach 
lat 1830—31 i 1863, 

Majątki te były dotychczas w po- 
siadaniu Rosjar. Przeciwko poprawce 
głosował przedstawiciel Rosjan  Je- 
rin oraz częściowo prawica. 

unii litewsko-łote- 
wakiej. | 

KOWNO 20.VI (tel. włas). 21 b. 
m. odbędzie się w Kownie — kon- 

  

  

j gres towarzystwa unji litewsko łote* 
wskiej. 

Odrzucono projekt Kłajpedy. 

KLAJPEDA, 20.VI. (Tel. włas.). 
Władze autonomiczne Kłajpedy zwró- 
ciły się do rządu kowieńskego Zz pro- 
pozycją zwolnienia firm kłajpedz- 
kich od podatków bezpośrednich 
wzamian za to proponując zwolnie- 
nie ód tych podatków firm litew- 
skich w Kłajpedzie. Rząd tej propo* 
zycji nie przyjął. Z + 

Otwarcie izby handlowej. 
KOWNO, 20.VI. (Tel. włas,). 19 

b. m. odbyło się otwarcie lzby Hand- 
lowej, nał którem byli obecni: gabi- 
net ministrów z premjerem oraz 
korpus dyplomatyczny państw zagra- 
nicznych. 

Przemowę wygłosił premjer, pod 
kreślając znaczenie lzby Handlowej. 
W życiu ekonomicznym Litwy.



      

Kd 6268 - Wi EFBUN"S RAT Nr. 138 (290) 
  

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

Budżet Min. Rolnictwa. 

Na wczorajszem posiedzeniu Se- 
natu obradowano w dalszym cięgu 
nad budżetem Min. Rolnictwa. 

Sen. Szułdyński (Ch. N.) poruszył 
kwestję regulowania ceł i zakazu wy- 
wozu produktów rolnych. 

Zdaniem mówcy kwestja ta po- 
winna być regulowane przez izby u- 
stawodawcze. 

Sen. Karnicka (Wyzwol.) zwraca 
uwagę na rybactwo, które winno się 
stać jednym z ważniejszych bogactw 
kraju. 

Ser. Sredniawski (Piast) zarzuca 
Rządowi, że stosowaniem przepisów 
wyjątkowych w znacznej mierze рггу- 
czynia się do nędzy wśród drobnego 
rolnictwa. 

Sen. Tbulie (Ch. D.) wnosi rezo- 
lucję, aby rząd przedłożył ustawę ry: 
backą dla ziem b. zaboru rosyjskie . 

go. 
Sen. Markowicz (Ukrainiec) ze 

wzglądu na rzekome upośledzenie 
ludności ukraińskiej wypowiada się 
przeciwko budżetowi. 

Sen- Czyński (Ch. N.) zwraca u- 
wagę, że Min. Roln. powinno zebrać 
jak najbardziej szczegółowe dane co 
do zbiorów, ażeby Min. Skarbu wie- 
działo, czego się ma spodziewać. 

  

Wolna trybuna. 
Redakcja nie solidaryzuje się z 

treściąponiższego artykułu,zamieszcza 
go jednak jakó głos przywódcy pew- 
nego odłamu społeczeństwa żydow= 
sklego. 

W sprawie stosunku radnych 
Żydów m. Wiłna do inagistratu 

„(odp. p. W. Gisbert - Studnickie 

jera Wileńskiego" z dnia 7 bm., p. 
Gisbert Studnicki podaje treść swego 
przemówienia, które wygłosił w dniu 
20 maja z okazji dyskusji budžeto- 
wej w Radzie Miejskiej. 

Nie nam ani chęci ani powodu 
bronić gospodarki miejskiej. Z więk- 
szą częścią krytyki p. Gisbert-Stud- 
nickiego mógłbym się zgodzić. Chcę 
tylko zastanowić się nad tem, w ja- 
ki sposób przedstawia p. Gisbert- 
Studnicki działalność radnych. Żydów 
w Radzie Miejskiej. | 

„Pan Gisbert Studnicki zaznacza, 
„że nie jest antysemitą”. Jak na cza- 
sy teraźniejsze, jest to niewątpliwie | 
pewnem męstwem  obywatelskiem. 
Wyraz  obrażający przy poparciu 
„żydków*, uważam za błąd korektor- 
ski: inaczej nie byłbym wcale z p. 

mu). i 
W artykule swym w Nr. 127 „Kur; 

Wicemin. rolnictwa p. Raczyński 
oświadcza, że złożone w Senacie 
krytyczne uwagi Ministerstwo przyj- 

z nich nie stoi w sprzeczności. 

Następnie przystąpiono do bud: 
żetu Min. Reform Rolnych. 

Referował sen. Zubowicz (Wyzw.) 
który wyraził nadzieję, że energja 
nowego kierownika Ministerstwa po- 
zwoli mu przeprowadzić projektowa- 
ny plan reformy rolnej. 

powiada się przeciw parcelacji, 

Sen. Hammerling (Bszpart.) uwa- 
ża, że praktycznym sposobem parce- 
lacji jest nietylko danie ziemi ро- 
trzebującym jej za jaknajtańszą cenę, 
ale i dostarczenie materjału budow- 
lanego inwentarza i pożyczek na 
zagospodarowanie. 

Po mowie sen. Błyskosza (Piast) 
zab:eł głos kierownik Min. Ref. Rol. 
p. Radwan, który dał przegląd prac 
prac przeprowadzonych przez Mini- 
sterstwo i udzielił szeregu wyjaśnień 

tycznych uwag. 

Następnie przystąpiono do oma: 
wiania budżetu Min. Pracy i Opieki 
Społecznej.   
stając z gościnności „Kurjera Wi- 
leńskiego”. 

! Ad. 1. Radni-Zydzi, chociaż nale- 
żą do różnych ugrupowań  politycz- 
nych nie weszli do Rady Miejskiej z 
hasłami politycznemi, lecz mając je: 

„den cel na oku — dobro obywateli, 
| obywateli — Żydów, włącznie. 

| Rzeczą naturalną jest, że nie wszy- 
scy to „dobro” rozumieją jednakowo; 
a więc radni Zydzi w licznych kwe- 

„stjach (sprawach gospodarczych, kul- 
turalnych) głosowali różnie. W spra- 
wach politycznych, które nieiaz by- 
wały poruszane w Radzie Miejskiej 
(przeważnie za czasów pierwszych 
Ist jej kadencji), jak wiadomo, Żydzi 
od głosowania powstrzymali się. W 

tego odnosi się ta lub inna partja 
polska, lecz tym, jakie wyniki to lub 
inne rozstrzygnięcie sprawy będzie 
miało dla miasta. 

Na wybór czterech delegatów po: 
laków na zjazd samorządowy w War- 
szawie, Żydzi żadnego wpływu mieć 
nie mogli, albowiem w tej kwestji 
było porozumienie między większo- 
ścią polską (N-D i Ch D). Ta sama 
większość głosowała na dwuch kan 
dydatów wystawionych przez Żydów; 

G. St. polemizował. | byłoby, naturalnie, nietaktownem i 

Otóż p. G. St. zarzuca radnym — ; niesłusznem, gdyby Żydzi nie głoso- 
Żydom, że: | wali na kandydatów większości. Wre- 

1. w porozumieniu ze stronnict=, 
wami N.D.i Ch.D. wybrali delegatów , 
na zjazd samorządowy w Warszawie | 

szcie, gdyby nawet Żydzi głosowali 
na „Polaków, nie należących do 8 ki“ 
a ich wszystkiego czterech  (zalicza- 

„z pominięciem Poleków, nie nale- | jąc sacesjonistę p. Studnickiego), to 

żących do 8ki*; 
2. „zatrzymali na fotelu prezyd- 

jalnym prezydenta Bańkowskiego*. 
* 3, z tego zaś powodu 
kształt nieudolnej gospodarki miej ; 
skiej uważano odpowiedzialnych nie | 
tylko Magistrzt, ale i Radę Miejską, 
jej większość żydowską”. 

Niestety, nie miałem możności 
zabrać głosu podczas samej dysku 
sji w Radzie Miejskiej. Pozwalam 
więc sobie wytłumaczyć zapatrywanie 
swoje na tę kwestję w prasie kórzy- | 

Listy 1 Walstawy. | 
19 czerwca. 

Mimo cudownie zapowiadającego 
się uródzeju, leltmotivsm wszystkich 
rozmów w Warszawie śą narzekania 
na ciężkie czasy, a przedewszystkiem 
na niedostatek gotówki i kredytu. 
Pieniędzy brak najzamożniejszym lu 
dziom. Dwadzieścia pięć złotych jest 
to suma, której często niema w ka- 
sie poważnej instytucji. „Łatwiej tra- 
wę zgrabić, jak Grabskiego strawić" 
— powiedają ziemianie. Całą też od- 
powiedzialność za ten stan rzeczy | 
zwela się na ministra skarbu, który | 
— jak głoszą krytycy — dobrym jest | 
finansistą, ale ekonomistą słabym. | 
Nie znam się na tych subtelnościach, ; 
więc, oczywiście, zdania tu mieć nie 
mogę. Spostrzegam wszakże jedno. 
Mianowicie, że teraz dopiero umity- 
gowzła się istotnie rozrzutność, którą 
tak mocno rozwinęły czasy inflacji— 
czasy „uciekania od marki* i trwo- 
nienia jej na byle co. Jakkolwiek 
dużo względów przemawia na nie- 
korzyść podrożenia paszportów, za 
przeczyć się jednak mie da, że $го- 
dek ten mocno zahamował falę za* 
granicznych wyjazdów. Nie umieli 
z tego dotąd skorzystać właściciele 
Jetnisk, Przywykli, wyzyskiwać każdą 

„za cało- i 

  

i w tym wypadku żaden ztej „mniej: 
szości* szansów na mandat mieć nie 
mógł. 

Ale p. G.—St. widocznie sięga 
znacznie dalej. Žąda, mianowicie, 
„zmiany ordynacji wyborczej"; żąda 
wyborów pluralnycb, jak to propocu 
je wsteczna większość Sejmu. — O 
tóż, co do tego w żadnyrmą razie z p. 
Studnickim zgodzić się nie mogę, 
ponieważ uważam, wszelkie przywi 
łeje za niesprawiedliwe. 

P. Studnicki motywuje swoje żą- 

okazję, by śrubować do niemożliwo- 
ści ceny, zaczęli żądać za swe „wille” 
(nejczęšciej budy marnie sklecone) 
sum tak wygórowanych, że aż prze-, 
holowali. Wille stoją pustkami, a let- 
nicy siedzą w Warszawie, do czego, 
zresztą zachęczją i pogody: chłód, 
deszcze. O ile piękna była wiosna, 
© tyle lato zapowiada się melancho- 
lijnie. 

Tak więc podczas gdy do niedaw- 
na żyliśmy nad stan, obecnie zaczy= 
namy żyć poniżej stanu. 
my wydatki, redukujemy potrzeby. 
Powiadają niektórzy, iż cierpi ra tem 
handel i przemysł krajowy. Ano, niech 
trochę pocierpi. Może go to czegoś 
'nauczy: może zrozumie, że minęły 
już naprawdę czasy wojennego pas- 
kerstwa. Bal nietylko wojennego pas- 
karstwa, ale i tej ekspansywnej gos- 
podarki, jakiej sprzyjała nasza przy- 
należność do Rosji. Musimy się za- 
cząć europeizować: pracować inten- 
sywnie na każdem polu, konkuro- 

wać dobrą organizacją przedsiębiorstw, 
dobremi narzędziami i szanować 
czas. 

Z ruchu ulicznego Warszawy mo- 
żnaby sądzić, że pod tym ostatnim 
względem jesteśmy już na dobrej 
drodze. W ciągu ostatnich miesięcy 
stolica zyskała 1000 dorożek samo: 
chodowych. Mkną one z szybkością 
kurjerską, a taniością spółzawodniczą 

    

muje do wiadomości i że z żadnym 

Sen. Gruetzmacber (Z. L. N) wy- 

wobec ujawnionych w dyskusji kry- 

Redukuje- , 

Rozporzcie obrad Więdzyn. Kongresu rolniczego 
Zostaną wygłoszone referaty przez profe- 
sorów U. S. B. Staniewicza i Rogójskiego 

oraz posł. Chomińskiego z Wilna. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś rozpoczynają się obrady Xil o Międzynarodowego Kongresu Rol- 
nego w Warszawie w którym biorą 
Obrady potrwają 4 dni. 

Program przewiduje m. inn. = 
denta Rzeczypospolitej. 

udział przedstawiciele 32:u państw. 

dniu jutrzejszym, raut u Pana Prezy- 

W dn. 23 b. m. raut u ministra rolnictwa. W ostatnim dniu obrad od- 
będzie się zamknięcie kongresu oficjalnym bankieterm w hotelu „Bristol”. 

Wyłoniono 5 następujących sekcyj: 
rolnej, 3) produkcji zwierzęcej, 4) przemysłu rolnego i 5) naukowa. 

1) Ekonomji rolnej, 2) produkcji 

ilość zgłoszonych przez 22 państwa referatów wynos 172, największą 

ilość refaratów przygotowała Polska (52), następnie Czecho-Słowacja (23), 
Francja (21), Belgja (12), Danja (13), Włochy (11), Anglja (5), Rosja So- 
wiecka (1) itd. 

Z posłów sejmowych wygłosi referat pos. Chomiński i pos. Poniatowski. 
Z Wilna oprócz posła Chomińskiego wygłoszą referaty prof. Witold 

Staniewicz z Wydziału Rolnego (.S.B., 
rolnych w międzynarodowych stosun 
ski „O organizacii praktyki rolnej. 

  

„O wielkich i małych warsztatach 
kach handlowysh”* oraz prof. Rogėj- 

BENEDYKT HERTZ. 

Hrabia Żubr. 
Huczą bębny, grzmią trąby, łopoczą sztan- 

dary, 
Otoczyło plac wojsko. Gala się zaczyna. 
Z śpiżowego pomnika opadły kotary— 

Jekatierina! 

„Bože, caria chrani*l.. Czy Wilno pamięta, 
że „polnt de reverles'"?.. że wola cara święta, 
księga przeszłości zamknięta?.. 

Kto carskie prawo zna? 

I wystąpił hrabia Żubr, 
dziedzie historycznych dóbr, 

1 krzyknął: Jal 

Wojnal Car łaskaw. Serca chce zdobyć Po- 
laków 

zaklęciem, z marzeń ojców i dziadów wy- 
snutem. 

Gotów złączyć z Warszawą I Poznań i Kraków 
pod jednym knutem. 

Gubernja lwowska już wrócona macierzy, 
a dla zbawienia dusz pop śladem wojska 

bieży. 
Wierności Polski znak świeży 

kto Moskwie da? 

I wystąpił hrabia Żubr, 
dziedzic historycznych dóbr 

1 krzyknął: Jal 2 

Na Zamku, na krėlewskim-—hej, czy mi się   marzy?— 
Mazurka Dąbrowskiego brzmią radosne tony. 
Wiwat! Tłum uroczyście wita dygnitarzy 

Polski wskrzeszonej. 

P. min. Raczkiewicz objął urzędowanie. Žeinicrskązmyty krwią ś ad hańby wiekowej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warsząyy). 

Buduje przyszłość swą dziś wolny lud pia- 
‚ stowy. 
Kto polski znak honorowy 

na pierś wziąć prawo ma? 
Dziś w godzinach południowych p. min. Raczkiewicz objął swoje | wystąpił frabid ZuŚr 

urzędowanie. | dziedzic historycznych dóbr 
Następnie min. Raczkiewicz odbył dłuższą konferencję z p. premjerem i krzyknął: Jal 

Grabskim, tyczącą się jego resortu. 

    

Projekt ustawy o ratyfikacji konwencji, 
konsuiarnej polsko-sowieckiej. 

WARSZAWA. 20.VI. (Pat.) Rada 
o ratyfikacji konwencji konsularnej 
Rad, zawarty w Moskwie w dniu 18 

Ministrów zatwierdziła projekt ustawy 
ze związkiem socjalistycznych republik 
lipca 1924 roku. 

Projekt ustawy został przekazany do Sejmu. 

  

  

Hakatyści działają w Prusach Wschodn. 

KROLEWIEC. 20.VI. (Pat.) Niemcy rozpoczynają w Prusach Wschod- 
nich coraz bardziej ożywioną działalność, kolonizacyjną mającą na celu 

zniemczenia polskiej części tej prowincji. " 

| W czwartek odbyło się posiedzenie dyrektorów Towarzystw koloniza- 
cyjnych, na którem omówiono sprawę udzielania rolnych kredytów dla ko- 

sprawach zaś ściśle miejskich, radni | lonizatorów, Po wojnie osiedliło się w Prusach Wschodnich 1372 rodzin, 

Żydzi kierowali się nie tym, jak do w tem 404 rodziny niemieckie, usunięte z Polski. 

| dania obawą, że „bez zmiany ordy- 
nacji wyborczej, o wyborze radnych 

, decydowałyby albo ulica Gubernator- 
(ska, albo Św. Zyta”. Czy jest Pan 
pewny, że przy ordymacji plurarnej 
nie będą decydowały te same orga- 
nizacje, jeśli one w Wilnie mają za 
sobą większość? Czy jest Pan pew- 
ny, że przy ordynacji antydemokra- 
tycznej ewentualna inna większość— 
właścicieli domów, urzędników atc. 
(jak to było mniej więcej za czasów 
rosyjskich) — będzie lepiej prowa- 

U 

dziła gospodarkę miejską niż Magi: 
strat obecny? 

Wszakże nie znaczy to, bynaj- 
mniej, že aprobujemy nadmiernie 
przeciąganie się kadecji wileńskiej 
Rady Miejskiej. File działają tu czya- 
niki, na które radni Żydzi najmniej- 
szy wpływ mają. 

muszę szczerze powiedzieć że uwa: 
żami prezydenta Bańkowskiego ża naj 
więcej ze wszystkich członków Magi- 
stratu bez stronnego i interesom mia” 
sta oddanego. Byłoby więc wcale nie- 
pożądanem, gdyby p. Bańkowski, 
przy obecnym składzie Magistratu i 
Rady Miejskiej nagle z jakichbądź   

  

Ad. 2. Ca do drugiego „grzechu”,. 

  

I partyjnych czy osobistych motywów 
pedał się do dymisji. 

Ad. 3. Nareszcie trzeci zarzut p. 
Studnickiego zwalenie odpowiedzial- 
ności za nieudolną gospodarkę miej- 
ską na „większość żydowską" (?) — 
zupełnie jest ś nieszny. Najmniejsze 
ma do tego prawo właśnie p. Stud- 
nicki, który przecież wszedł do Rady 
Miejskiej z listą blokęa N-D i Ch-D. 
Nie tworzą Zydzi w Radzie Miejskiej 
„większości" już dla tego, że msją 
tylko 14 głosów, podczas, gdy Pola- 
cy mają — 34 wzgl. 30 głosów. 

W istocie trzeba przyznać, że go- 
spodarka miejska ma sporo wad. Po- 
datki są niezmiernie wysokie i przy- 
tem niedostatecznie sprawiedliwie roz- 
łożone; warstwy posiadające rie są 
„odpowiednio obciążone w porówna- 
;niu z klasami pracującemi i nieza- 
możnemi. Mimo wysokich podatków, 

' potrzebom ludności tylko w małym 
| stopniu czyni się zadość. Według pra-' 
|wa, wszystkie instytucje opieki spo: 
iłecznej powinne być utrzymywane 
(przez Magistrat; u nas zaś w pirzy- 
tułkach dla dzieci i w domach dia 
starców wprost cierpi się głód,o ila nie 
otrzymuje się pomocy prywatnej. Na 

  

  

    

każde niemowlę asygnuje się 25 zł, 
miesięcznie, gdy istotne koszta utrzy- 
mania wynoszą 75 złotych miesięcze 
nie, jeżeli nie ma się powtórzyć doś- 
wiadczenie rosyjskich „wospitatelnych 
domow”. Stan sanitarny naszego mia- 
sta również jest wprost opłakany; 
dość przypomnieć masze rynsztoki, 
ustępy w podwórkach, sutereny w 
śródmiściu i t. p. 

W szczególności potrzeby ludnoś- 
| ci żydowskiej, mimo że większa część 
ciężaru podatkowego leży właśnie na 
Żydach, nie są w tej mierze uwzglę* 
dniane, jak potrzeby ludności pol- 
skiej. 

Niedopuszczenie w Radzie Miej- | 
skiej używania języka żydowskiego 
przy dyskusji, nie daje możności nie- 
którym radnym zabierania głosu w 
takich sprawach, w których ich rada 
mogłaby być korzystną dla ogółu. 
Przy cbsadzeniu licznych posad w 
Magistracie i w ianych gałęziach go- 
spodarki miejskiej: w dostarczaniu 
pracy bezrobotnym; w oddawaniu za- 
mówień koncesyj i t. p., Żydzi sta* 
nowią stosunkowo nikły odsetek. Wo- 
góle na instytucje polskie, czy filan- 
tropijne, czy to kulturalne, Magistrat 
daleko więcej uwagi daje, niż na ży- 
dowskie. s 

Wszystko są to wady, ogólne i 
specjalne, których z łatwością można 
byłoby więcej naliczyć. Ale to wszyst- 
ko nie daje jeszcze radnym Żydom 
podstawy do głosowania przeciwko 
budżetowi do obalenia Mag'stratu. 

_ Mimo to, że większość radnych 
Wilna stanowią partje N D i Ch-D,— 

| które, jak stwierdza p. Studnicki, „ue 
chodzą za antysemickie i używały 
tych haseł w okresie walki wybor- 
czej”, stosunki między niemi radny- 
mi Żydami ustaliiy się dość dobre 
t życzliwe. й 5 

W tem włeśnie widzę — wbrew 
p. Studnickiemu — dodatnią stronę, 
działalności samorządu w Wilnie. 

* Dr. С. Szabad.   
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z wymierającemi dryndami. Dawnych 
| parckonnych -„gum" wcale się już 
mie widzi. To także znamię czasu 
oszczędiości. 

| Obok narzekań na kryzys, rozie- 
gają się również złorzeczenia na wy- 
sokie podatki. W Rosji podatki były 

tak niskie, jak nigdzie w Europie, 

potem przez kilkalat nic się państwu 

nie dawało, aż nagle p. Grabski się- 
gnął do kieszeni. Nie dziw, że to 

podobać się nie może. Co jednak 
istotnie nieznośnemi owe podatki 

czyni, to funkcjonarjusza urzędów 
skarbowych, najwidoczniej niedorośli 
do swoich zadań. Jeśli wogóle od 
czasów redukcji płac i rugów partyj- 

'nych „chjeno-piasta” pogorszył się 

| materjał ludzki w naszych urzędach, 

"to niewątpliwie najmocniej odbiło 
jsię to śród poborców podatkowych. 
Istnieje specjalna tego przyczyna w 
fakcie, że wyrobienie ekonomiczne 

przeciętnego obywatela stoi u nas 

poniżej normalnego poziomu. Ter- 
miny handlowe są zgoła niepopular- 
ne. Jeżeli np. słyszy się tak często 
narzekania na fantastyczne oblicza: 
nie zwłaszcza podatku obrotowego, 
to poprostu dlatego, że na tysiąc 
osób jedna zaledwie rozumie, co to 
jest „obrót”. A pod tym względem i 
urzędnicy skarbowi grzeszą zupełną 
ignorancją. (ltożsamiają oni obrót 
z dochodem brutto. Wogóle kultura 

tych funkcjonarjuszów państwowych 
jest poprostu rozpaczliwa. Na ten te- 
mat krążą już w Warszawie liczne 
anegdoty. Jakiś np. delegzt urzędu 
podatkowago, sprawdzając „zeznanie” 
pewnego artysty malarza, zadał mu 
pytanie: ilu trzyma czeladników. Inny. 
kontroler zwolnił od podatku artystę, 
zastawszy pracownię jego pustą; na- 

tomiast wysoki nełożył podatek na 
malarza, posiadającego dużo płócien. 
Tymczasem pierwszy z nich sprzedał 
swe obrazy i miał pełne kieszenie, 
drugi nie mógł znaleść nabywców i 
chodził głodny. 

Fekty takie nie mogą uczyć spo 
łeczeństwa obowiązku ulszczania na- 
ieżności państwowych. Przeciwnie— 
wpływają na niepopularność wszel 
kich podatków, skłaniają do wykrę- 
tówi niepunktualncści. To też o ile 
jeszcze w roku zeszłym widziało się 
wyraźna gorliwość w płaceniu „wła- 
snemu skarbowi”, o tyle teraz nie- 
tylko pędu tego nie spostrzegamy, 
ale przeciwnie: oszukiwanie pobor- 
ców zaczyna być traktowana pobla- 
żliwie , a nawet z wesołą sympatją. 

Zwłaszcza podatki miejskie po- 
| pularnością się nie cieszą. Wojna 
kinematografów z magistratem, któ 
ry nałożył na nie 100 proc. podatku, 
budzi zadowolenie, ilekroć przegrywa 
ją miasto. Oto np. niedawno wła: 

l ściclel kina „Jar” wpadł na pomysł 

  

urządzenia obok swego teatru czy 
telni. Wejście do niej kosztuje 80 
gr. tu zaś można dostać bilet do 
kina za 10 gr. Ponieważ czytelnia 

„pism nie podlega opodatkowaniu,. 
| więc magistrat dostaje tylko procent 
od 10 groszy. Wysylel kontrolerów 
spisywał protokėly i nic na to po- 
radzić nie może, czem bawi się cała 
Warszawa — tem bardziej, że anty 
patja do niedołężnego magistratu z 
dnia na dzień rośnie. 

Widząc to, pisma prawicowe sta* 
rają się wmawiać swym bezkrytycz- 
nym czytelnikom, że stolicą rządzą 
lewicowcy. Jest to, oczywiście, wie- 
rutna bajka. W warszawskiej radzie 
miejskiej większość ma dotąd bogo-. 
ojczyźniacka prawics; z jej łona jest 
dzisiejszy prezydent miast», prezes 
rady i lwia część ławników. Rządzi. 
zatem w  magistracie- prawica. Że 
zaś rządzi głupio i budzi coraz. 
większe niezadowolenie, więc własna 
jej prasa usiłuje przefarbować ją na 
czarno, #2 @ 

Jest to charakterystyczna wolte. 
Dowodzi ona -nie tylko zupełnego 
nieliczenia się ze sposobami walki 
obrońców „Boga i Ojczyzny”, ale też 
i naiwności ich trzódki, której wma- 
wiać można wszystko, co komu tylto 
do głowy przyjdzie. е : 

он  
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= ; e = = h r. b., zarząd obwodowego biura fun- 

Z państw bałtyckich.  |Zaburzenia w Chinach.|iygucoci: m 
Łotwa. ‘ 2) Osobom udejącym się do Łot | Bołszewicy inspirują antian: | kami w Chinach z entuzjazmem zu, sporządzonego na podstawie o- 
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Wybory do Sejmu. ! 

RYGA, 20.V!, (Tel. wtas.). Central- 
na komisja wyborcza wyznaczyła wy: 
bory do nowego Sejmu na 3 i 4 li- 
stopade. Od 12 do 15 sierpnia będą 
przyjmowane listy kandydatów. Ilość ; 
posłów z każdego wyborczego okrę ; 
gu prawdopodobnie będzie w ten | 
sposób określone: Ryga—19 (weszło , 
teraz 15),Lifland a—23 (26), Kurlandja ; 
—15 (16), Zemgale—15 (15), Latga-' 
lja—25 (25). Reszta 3 posłowie będą | 
wybrani z listy ogólnopaństwowej. 
Łotwa ma 1.200.000 wybcrców, ke 

i 

i 

ba ich zwiększyła się w Rydze, na- 
tomiast zmniejszyła się w L.flandji 1, 
Kurlandi; w Letgelji i Żemgalji bez | 
zmian. Każdy kandydat na posła do 
Sejmu, aby być wybranym musi ze- 
brać 11.000 głosów. W celach staty- 
stycznych, we wszystkich okręgach 
wyborczych, będą ustawione oddziel: 
ne urny dla kobiet, żeby można by- 
ło skonstantować do jakiego stop- 
nia udział kotiet w wyborach odbija 
sę na takowych. 

© 

Niema przywilejów narod 
wościowych między obywate . 

lami Łotwy. 

RYGA, 20.VI. Tel. włas.). Gąbidet 
ministrów przesłał wczoraj, д0 Эу - 
stkich urzędów ministerielaych, po- 
stanowienie przyjęte przez”Sejth, RA 
uważać na to, żeby przy płżyjraU 
niu na posody urzędników iwo- 
wych nie wyrózniano żadnych naro: . 
dowości. | i 

Nowe zarządzenia Bb 
„. wjazdu i pobytu w Ło: 
Podatek od cudzoziemców, źa 

niesiono do 30 łat. 

RYGA. 20.VI. (Tel. #1а5.). Od 15 
b. m. obowiązują na Łotwie 0 9) i dlhoszą > TANAKS EEdGia w 
zarządzenia o pobycie i wjeździe 
Łotwy. Zarządzenia te wydano z ini- 
cjatywy min. spr. zegranicznych. 

Pozwolenie na wjazd do Łotwy 
będą wydawać przedstawiciele 

Łotwy bezpośrednio: 

1) Osobom delegowanym do Łot- 
wy przez obce państwe; 

Przegląd policji wileń- 
skiej przez Ministra. | 
Dnia 19 czerwca r. b. Minister | 

spraw wewnętrznych p. Władysław | 
Raczkiewicz dokonał przeglądu od: | 
działów policji pieszej i konnej sta | 
cjonowanych w Wilnie. 

Przybyłego na plac ćwiczeń pana ̀ 
Ministra w towarzystwie naczelnika | 
wydziału bezpieczeństwa publicznego / 
przy delegaturze p. Dworakowskiego | 
i sekretarza p. W. Piotrowicza, powi” 
tał Komisarz Rządu na miasto Wilno ! 
p. K. Wimbor i zastępca komendan: | 
ta okręgowego policji peństwowej 
pod inspektor Komusiński, poczem 
komendant miasta nadkomisarz Ra: 
szczyński złożył raport. Pan Minister į 
przy dźwiękach orkiestry policyjnej | 
przeszedł przed frontem uszykowa: | 
nych oddziałów, poczem zwrócił się 
z przamową do zgromadzonych funk: ' 
cjonarjuszów policji. Zaznaczył pan; 
Minister, iż wysoko stawia i ceni za- 
szczytną służbę polskiego policjanta 
z dużem poświęceniem i w ciężkich 
warunkach pełnioną na straży ładu i 
bezpieczeństwa ludności Graz pod- 
kreślił iż pilnie obserwując rozwój i 
pracę policji państwowej Wileńskiego | 
Okręgu Administracyjnego z przyje- 
mnością stwierdza dodatnie wyniki 
pracy jak w zakresie organizacji, tak ' 
i wyszkolenia fachowego. 

Na zakończenie swego przemó- 
wienia p. Minister wyraził swe po- 
dziękowanie i uzaanie policji okręgu 
wileńskiego. 

Następnie odbyła się przed pa- 
nem Ministrem defilada pieszych i 
konnych oddziałów policji, która wy- 
kazała świetną postawę i prezencję 
policji wileńskiej. 

/ 

t 

  

    

Publiczne egzaminy w Kon- 
serwatorjum Wileńskiem. 

W ciągu paru dni słuchaliśmy _ 
produkcyj popisowych uczniów klasy 
pań Tymińskiej i Kimont-Jacynowej 
a” fort) oraz prof. Ledóchowskiej, 
ałamonowa (skrzypce) Wyleżyń- 

skiej, Święcickiej, Ludwiga i Kozu- 
bowskiej (śpiew). 

Ogólne wrażenie nader dodatnie" 
Kierunek techniczny doskonały. Znać 
dążność prof. fortepjanu i skrzypiec 
do ułatwienia uczniowi opanowania 
instrumentu i wydobycia pięknego 
tonu. Jednobym zarzucił: — wybór 

    zzuekgizon lzum mi 

si sztowani wypierał 
pobyt roczny na Łotwie OOOO 

    

  

   
   

  

„tak wytrawnym metrem jak prof. 

  utworów! Zamiast obarczenia ucz- 

wy w celach naukowych, f:lantropi|- 
nych i wogóle kulturalaych; 

3) Wogóle cudzoziemców zaopa* 
trzonych w państwowe i zupełnie Je- 
legalne dowody osobiste  Po- 
wyższe ulgi nie stosują się do arty 
stów i osób poszukujących pracy. 

Estonja. 

Konferencja ministrów spr. 
zagr. 20 sierpnia, 

TALLIN, 20.VI. (Tel. włas.). Naj 
bliższa konferencja ministrów spraw 
zagranicznych Polski, Łotwy, Finlan- 
dji i Estonji odbędzie się w Tallinie 
dn. 20 sierpnia. Minister spraw za: 
granicznych Estonji wysłał odnośne 
zaproszenia. 

Poseł Jakobson nie będzie 
wydany. 

TALLIN, 20.VI: (Tėt“6w22$2." Parta" 
mentarną A pa, rožpatiženiu, 
žądania-min:: wojny,»0. /wydanie; pos 
sta:>iJkkobsona;*jednoglošnie je od: 

sq aDtsd 1:8120500 
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<hp"różrukHóW: grudniiośiych. 
e tas ):"Z Tali   

scbu" komunistycznego:grudniowego: 
mieli -w>Tallinlė>+dwa sztaby: "jeden Pwiększość 
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Буйма Isztaby miały przedawszy 

a delu zniszczenie oddziału 
konnej policji. Podczes śledztwa are: 

QH natężenie» do) 
KCI 

zgadza ślą ńa: propeti 
zycję w sprawie wiz. 

do „Asża, I „saeszło zal uszęstaicy„put.| stopnia, że kupcy odmawisją angli- 
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MOSKWA, 20.VI. (Tel. włas.). Pra- 

gielski ruch w Chinach. i 

RYGA, 20.V!. (Tel, włas.). Kores= | 
„ondenci amerykańscy informują iż | 
przy chińskich oddziałach  woejsko- 
wych rolę instruktorów pełnią emi- 
sarjusze bolszewicćy. 

Prasa angielska donosi iż w Iwalkach 
pod Kantonem zwyciężyli boszawicy. 
Obecne wypadki w Chinach šwied- 
czą © rozpoczynającym się tamże 
dość gwałtownym ruchu antiangiel- 
skim, podsycanym w szerokich ma- 
sach przez agentów Karachana. Wra- 
zie zwycięstwa tych mas wpływy 
Anglji mogłyby być całkowicie żsi- 
szczone. 

Marsz. Czang-So Lina na Pekin. 
Usunięcie Karachana? 

RYGA, 20.VI. (Tel. włas.), Marsza- 
łsk Czang-So'Lin na czele w 50000 
armją wyruszył na Pekin Czang So- 
Lin podtrzymywany jest przez wła- 
dze centralne i ma zamiar po zaję: 
tlu Pókinu wydalić posła sowietów 
„Karąchana oraz jego agentów. 
41 T cps 

" Bojkót anglików w Chinach. 

» | RYGA, 20.VI. (Tel. wlas.). Bojkot 
'ahglików w Chinach wzrósł do tego 

kom sprzedaży towarów. Znaczna 
s pracowników chińskich 

porżiejła pracę w konsulacie angiel- 
skimui . 

wA A Ci się cieszą.   sa sowiecka zachwycona jest wypad:, 

podkreślając 1ż podczas demonstra- 
cji ulicznych nikt z europejczykėw 
nie wychodził nawet na ulicę a 
przedstawicielom sowietów tłumy u 
rządzały owacje. 

Demonstracje w Szanghaju. 

RYGA, 20.VI. (Tel. włas.). 18 b. 
m. w Szanghaju tłum 15 tysięcy de- 
monstrujący po ulicąch zrywał wszy- 
stkie ogłoszenia w językach cudzo: 
ziemskich i próbował nie dopuścić do 
transportu żywnosci dla cudzoziem-   ców. Demonstrujący powybijali szy- 
by w cknach i wystawach sklspów w 
których sprzedawano towary angiei- 
skie lub japońskie. 

W Czum Hianie angielski konsul 
zmuszony był siłą do opuszczenia 
konsulatu. . 

Rewolucjoniści chińscy żądają 
wypowiedzenia wojny Angiji. 

RYGĄ 20 VI (tel. włas.). Dowódcy 
rewolucyjnych oddziałów chińskich 
wystosowali do ministra Spraw woj- 
skowych notę domagającą się: 

1) Zerwaria dyplomatycznych sto* 
sunków z Anglją. 

2) Wysłania chińskich wojsk do 
wszystkich portów celem obrony o- 
bywateli chińskich. 

3) Wypowiedzenia wojny Anglii. 
W odpowiedzi minister wojny oświad- 
czył, że narazie trzeba ze spokojem 
oczekiwać opamiętania się cudze: 
ziemców — w razie gdy sytuacja się 
pogorszy rząd nie pójdzie wbrew 
woli ludu chińskiego. 

          

15:71 

— 
Niedziela 

Dziś—Alojzego W. 
Jutro—Paulina P. W. 
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niów długiemi utworami, jak np. 
fort. kon. Rachmaninowa, „Variations* 
Mendels.haa, — lepiej dać do opra 
cowania trzy utwory różnych autorów 
dla poznania różnorodności talentów 
twórczych i stylów. 

Chopina np. wcale nie słyszeliśmy! 
Jedyny utwór króla kompozytorów 
fortepjanowych, figurujący w progra- 
mie, z powodu choroby panny Lejpu 
ner nie był grany. Natomiast figu- 
rują:  Sapelnikow,  Rachmaninoff, 
Czajkowski i przestarzały Liszt (kil- 
kakrotnie). Dóbrze, że choć Bacho- 
wi i Bethowenowi dano poczesne 
miejsce i z nowszych romantyków 
zagrano jedyny utwór Różyckiego 
(wyk. ładnie przez Wiellowicza). Mc-! 
zart też wyjrzał z programu, jak 
skromny fjołek. " 

pkiewicz w dniu 19 b. m. wysłał list 
do prezydenta m. Wilna p. Bańkow: 
skiego, następującej treści: 

„Ustępując ze stanowiska Dele- 
gata Rządu w Wilnie, mam zaszczyt 
wyrazić p. Prezydentowi i Radnym 
m. Wilna podziękowanie i uznanie 
za harmonijne współdziałanie w pra- 
cy nad podniesieniem kulturalnym i 
gospodarczo-ekonomicznem naszego 
miasta, który stanowi tak ważny 
ośrodek w życiu państwa. Proszę 
jednocześnie, p. Prezydencie, być 
wyrazicielem moich uczuć wdzięcz- 
ności dla społeczeństwa Wileńskiego 
za okazania mi zaufania i życzliwo- 
ści”. (1). 

— Posiedzenie komisji tech 
nicznej i finansowej Magistratu. 
W środę dnia 24 b. m. odbędzie się 
posiedzenie komisji technicznej i fi 
nansowej, na którem mają być po- 
ruszane między innemi sprawy bez: 
robocia i konwencji miejskich poży   Literatura skrzypcowa — ta stara 

— Vieux temps'a, Berjota— nigdy nie | 
zawiedzie: każdy uczeń zrozumiał, | 
co grał i miał możoość wykazania | 
wybitniejszych cech swego talentu. 

Z klasy prof. Tymińskiej i K. Ja- 
cynowej — wyróżnili się: Czuchowska, 
Zabłocka, Baranowska, Bancerówna 
i znana już nam z popisów dawnych | 
p. Wokulska Piotrowiczowa, (postęp 
wyraźny) Trocki paana Perus i Hleb- 
koszańska. 

P. Brawerman nie jest na dobrej 
drodze— poddając się affektacji, wpa- 
dając nieco w manjerę. Cantylenę 
p. Brawerman jeszcze słsbo wyczu- 
wa. .Pociąga go więcej techniczna, 
niż ekspresyjno-myślowa strona u- 
tworu. Dużo obiecuje gra p. Trockie-, 
go: spokojna, zrównoważona. Rów- 
nież radzilibyśmy p. Trockiemu do 
pracy nad cantyleną. 

Z klasy skrzypcowej należy się 
poklask wszystkim: znać rzetelną 
pracę, dobrą szkołę—i posłuszeństwo 

i 
i i 

Н 

Ledóchowska i Sałomonow. Popisy- 
wali się: Kieżun, Budownicz, Dode- 
ronek, Stołow, Dąbrowski, Mikosza, 
Poleski. Ten oststni i Budownicz u* 
jawniają temperament i piękny tan. 
Ładnie też brzmi ton p. Kieżuna. 
Radzilibyśmy wykonywać koncert 
Beriota (VII andante) nieco w żyw- 
szem tempo. i 

Panna Maryla Janowska (kl. pr. 
Wyleżyńskie)) rozpoczęła szereg po- 
pisów śpiewnych. Młoda adeptka 
wykazała wielką muzykalność, dobry 
słuch i temperament. Oddechowa 
strona emisji jeszcze nie jest opano- 
waną. Pannę Szelążanka (kl. pr. Swię: 
cickiej) ujawniła ładny tembr i zarys 
zdolności koloraturowych. Pani Sa- 

czek obligacyjnych. (x). 
— Radjo klubu nie będzie! De- 

legatura Rządu odmówiła zarejestrc- 
wania radjo-klubu. 

Wartoby poznać motywy jakimi 
się kierowała tu Delegatura. (x). 

„ZE SZKOLNICTWA 
— Przenoszenie się Inspekto- 

ratu szkolnego do nowego loka- 
łu. W dniach 23go i 24 go czerwca 

| r. b. (wtorek i środa) biuro Inspekto- 
"ratu będzie nieczynne jak również 
w tych dniach przyjęcia interesantów 
będą zawieszone, a to z powodu 
przenoszenia się Inspektoratu do по- 
wego lokalu przy zaułku Ś-to Mi- 
chalskim Ne 5, (wejście tylko z zauł- 

    

ale jeszcze nie może nim władać. 
Pan Rewkowski (jedynaczeki) posia- 
da niewielki głos, ale ratuje się mu- 
zykalnością i poczuciam rytmu. (dwaj 
ost. — z klasy p. Kozubowskiej). 

Trzy uczennice p. Ludwiga (Ма- 
ckiewiczówna, Piotrowska, Tumasze- 
wska) należą do grupy najbardziej 
zaawansowanych. Szkoła starego be/ 
canto zrobiła wielkie wyłomy w ama- 
torskiam dawniej nad niemi „czy: 
nus* sufrażowaniu. Młode artystki 
rozumieją, czego od nich wymaga 
maestro: spokoju, rytmu i dążenia 
do artystycznego ujęcia objektu wy- 
konania. Z obiecującej trójki wyró 
żnia się panna Tomaszewska: śmia- 
łym już zamachem na wykwint 
wykonania Oraz mniej więcej nie- 
bezpieczną dla widzów płci brzyd- 
kiej staturą sceniczną. (Zda się wy- 
brnąłem nieco  niepedagogicznego 

'" KRONIKA. 

    dowska posiada ładne mezzo'sopr,— 

, 

komplementu). 
Antoni Miller. 

  

ka S-to Michalskiego); od dnia”25 go 
czerwca r. b. kancelarja i sekretarjat 
załatwiać będą interesantów codzien- 
nie z wyjątkiem sobót od godz. l-ej 
po poł. do 3-ej po poł, w soboty 
mor od godz. lej do godz. 2-ej po 
poł. 

W tych też godzinach przyjmuje 
i lnspektor Szkolny m. Wilna. 

— Fundacja im. Komisji Edu 
kacji Narodowej. Komitet wykona- 
wczy powyższej fundacji na posie- 
dzeniu w Kuratorjum w dniu 20.VI 
1925 r. pod przewodnictwem prof. 
K. Sławińskiego w obecności człon 
ków: Z, Gąsiorowskiego, J. Korolca, 
T. Młodkowskiego i A. Dmochow- 
skiego ostatecznie zatwierdził opra- 
cowany w myśl wskazówek Kormite 
tu przez specjalnie w tym celu wy- 
łonioną Komisję projekt zużytkowa- 
nia zebranych funduszów. Postano- 
wiono utworzyć przy Męskiem Semi- 
narjum  Nauczycielskiem w Wilnie 
gabinet i pracownię  historyczno- 
geograficzną ze specjalnem uwzględ- 
nieniem rzeczy polskich p. n. „Sala 
dla nauki o Polsce, założona ku upa- 
miętnieniu 150-tej rocznicy Komisji 
Edukacji Narodowej”. 

Koszt tymczasowy wynosić będzie 
3.000 zł. t. j. mniej więcej tyle, ile 
posiada obecnie Komitet w goto- 
wizaie (prócz papierów wartošcio- 
wych); w przyszłości Sala będzie 
uzupełniona w pomoce naukowe w 
miarę realizowania posiadanych pa- 
pierów wartościowych. Gabiset ma? 
być wykończony i całkowicie zaopa- 
trzony na 1 września. 

ŻYCIE ROBOTNICZE 

— Rekrutacja robotników rol 
nych do Francji. Dnia 3-go lipca 
1925 r. przed połudriem w lokalu 
Państwowego (rzędu Pcśrednictwa 
Pracy w Wilnie (ul. Zawalna 2) przed- 
stawiciele Misji Francuskiej dokonają 
rekrutacji robotników do robót rol- 
nych we Francji. 

Przyjmowani będą wyłącznie za- 
wodowi rolnicy kobiety i mężczyźni, 
w pełni zdrowia, przyczem ci ostatni 
w wleku od 28—do 45 lat, w wieku 
zaś młodszym od lat 28 muszą po- 
siadać zezwolenie na wyjazd zagra- 
nicę, wydane przez P, K. (I. Kobiety 
będą przyjmowane w wieku ponad 

1 lat. 
Wszyscy refiektujący na wyjazd 

winni bezwzględnie posiadać nastę- 
pujące dokumenty: 

1) dowód osobisty z fotografją 
lub też wyciąg z księgi ludności z 
fotografją, poświadczoną przez wła- 
dze gminne lub policję i 2) dla męż- 
czyzn — książeczkę wojskową. 

W,jazd zrekrutowanych rebotni- 
ków z m. Wilna nastąpi dnia 5-go 
lipca r. b. wieczorem. 

— Šcišlejsza kontrola niesu 
miennych pracodawców. Dla mc- 
żności śoślejszej kontroli niesumjen 
nych pracodawców, ukrywających się 
od rejestracji swych przedsiębiorstw 

i przez to nie wpłacania należnych 
wkładek na rzecz funduszu bezrobo- 

statnich danych Kasy Chorych, pized- 
s'ębiorstw przemysłowych, handlo- 
wych, komunikacyjnych I przewozo* 
wych oraz innych prywatnych zakła” 
dów pracy, choć by na zysk nie o 
bliczonych, a prowadzonych w spo” 
sób przemysłowy, zatrudniających 
ponad 5 ciu robotników. 

— Zatwierdzenie umów © za- 
bezpieczaniu bezrobotnych. Na 
posiedzeniu zarządu obwodowego 
biura funduszu bezrobocia, które się 
odbyło dnia 19 b. m. zatwierdzono 
umowy zawarte z wydziałami sejmi- 
ków powiatów Brasławskiego, Swię- 
ciańskiego, Oszmiańskiego i Duniło- 
wiekiego, dotyczących z prowadze 
niem przez wydziały powiatowe czyn- 
ności w myśl ustawy o zabezpiecze- 
niu na wypadek bezrobocia, jak to 
ściąganie należnych wkładek, reje- 
stracja zakładów pracy i bezrobo= 
tnych, wypłacenie bezrobotnym za- 
słków e. t. c. (x) 

SPRAWY _ AKADEMICKIE. 

— Nabcżeństwo żałobne. Wo- 
bec zgonu gorącego przyjaciela mło- 
dzieży akademickiej $. p. Konrada 
Niedziałkowskiego członka Wydziału 
Wykonawczego Wojewódzkiego Ko- 
mitetu Wileńskiego Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej. Zarząd Brat- 
niej Pomocy Pol. Młodz. Akadem. 
USB” wzywa członków T-wa do jak- 
najliczniejszego przybycia na nabo- 
bożeństwo żałobne, mające się od- 
być w dn. 22VI. 1925 o godz. 10-ej 
rano w kościele Św. Jakóba oraz 
wzięcia udziału w pogrzebie, na 
cmentarz Sw. Piotra i Pawła na 
Antokolu. 

— Pierwsi lekarze USB. Dała 
20 bm. zakończyli skłądanie egzami- 
nów następujący absolwenci: Bancer 
Erazm, Chirkowski Władysław, Czer- 
niawski Aleksander, Gojdž Michał, 
Lewiński Wacław, 
Świderski Józef, Szylbowska-Świder- 

ski Józef, 
W dniu dzisiejszym, kiedy pierw- 

sza grupa absolwencka szczęśliwie 
przebyła ostatnie zapory, dzielące je 
od uroczystej chwili 
plomu lekarskiego, nawiązując w ten 
sposób po przerwie przeszło 80 let- 
niej nici tradycyjne, łączące dzisiej- 
szy wydział lekarski (USB. z naszymi 
Uniwersytetami Wileńskim i Wileńską 
Akademją chirurgiczną, aby pracować 
na pożytek ojczyzny i ludzkości. 
Ślemy im wszystkim serdeczne 
„Szczęść Boże. (x) 

SPRAWY _ ROLNE. 

— Kongres rolny. Na kongres 
rólny, który odbywa się w War- 
szawie, wyjechał z Wilna p. Wę- 
ckowicz, jako delegat związku kółek 
rolniczych Ziemi Wileńskiej. (x). 

— O komisje polubowne do 
spraw rolnych w pow. Oszmiań 
skim. inspektorat Pracy 63 obwodu 
zwrócił się z prośbą do starostwa 
powiatu Oszmiańskiego o zarządze- 
nie wyborów przedstawicieli od ro: 
botników rolnych i pracodawców te- 
go powiatu, którzy by weszli do Ко= 
misji połubownych, celem zełatwiania 
zatargów pomiędzy robotnikami a 
pracodawcami. (x). 

— Z posiedzenia komisji do 
spraw rolnych na pow. Wilejski. 
Na posiedzeniu komisji do. spraw 
rolnych, przy inspektoracie pracy 63 
obwodu, w dnlu 19 b. m. załatwio- 
no 21 sprawę zatargów Indywidual- 
nych pomiędzy robotnikami rolnymi 
a precodawcami w powiecie Wilej- 
skim. (x). 

— Walka ze szkodnikami zbo: 
żowymi. Dnia 19 b. m. w Urzędzie 
Delegatury Rządu, pod przewod: 
nietwem p. Szaniawskiego — naczel- 
nika wydziału rolnictwa i weterynerji 
z udzialam przedstawicieli związku 
kółek rolniczych, Towarzystwa Rolni= 
czego i Uniwersytetu odbyła się kon- 
ferencja w sprawie zwalczania szkod- 
ników zbożowych, między innemi 
muchy szwedzkiej i skoczka sześcio” 
rekiego. 

Jako środki zapobiegawcze prze 
<iw tym szkodnikom, w pierwszym 
rzędzie postanowiono przeprowadzić: 
1) dobór więcej odpowiednich (wię- 
cej odpornych) odmian roślin, 2) od- 
powiednie nawożenie gleby, 3) wybór 
okresu siewnego, gdyż szkodnicy ci 
działają w pewnych okresach wiosny 
i lata, 4) poczynić starania o otwar- 
cie w Wilnie specjalnej stacji ochro- 
ny roślin, kierownictwo której po* 
wierzone było by wydziałowi rolne: 
mu uniwersytetu Stefana Batorego. 

Celem przeprowadzenia powyż- 

    

D-r S. Margolis 
Gabinet Reinogenowskl, przešwietla-   cia, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 
nia, zdjęcia I leczenie promieniam! Roent- 
gena, Wileńska 39 (róg Mostowej). Tel, 920, 

Łotysz Rudolf, 

ska Marja, Zakrzewski Jan, Zgir- 

uzyskania dy: 
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szych środków, postanowiono zwró-, 
cić się do Ministerstwa Rolnictwa i 
Dóbr Państwowych o pewną kwotę 
pieniężną oraz do wydziałów sejmi- 
ków powiatowych 'o subsydjowanie 
projektowanej stacji ochrony roślin. 

RÓŻNE. | 

— Wiec. Dziś o godz. 12.30 p.p. 
w sali „Polskiego Domu Robotnicze- 
go” Żeligowskiego 4, Kom. Okręg. 
Zw. Zawod. zwołuje wiec na którym ' 
omawiane będą sprawy organizacyj- 
ne Zw. Zaw., sprawy bezrobocia oraz 
tyczące się Rady Miejskiej. 

ZABAWY 

— Na rzecz Zw. oficerów re-- 
zerwy. W dniu 29 czerwca r. b. o 
godzinie 5-ej wieczorem w ogrodzie 
po-Bernardyńskim na rzecz Związku 

oficerów rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej odbędzie się zabawa ogro- 
dowa z atrakcjami. Szczegóły będą 
podane w afiszu. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Dziewczęta giną. Zameldowano 

Policji Il Komisarjatu o zaginięciu Olgi Ba- 
rabanównej, lat 14, zam. przy ul. Ludwisar- 
skiej 1. (I) 

— Odezwy komunistyczne. Funk- 
cjonarjusze Pol. Państw. Vi Komis., będący 
w obchodzie nocnym, na ulicy Subocz zna- 
leźli odezwy komunistyczne w ilości 4 sztuk, 

drukowane w języku rosyjskim. (I) 
— Nie udałe Im się. Funkcjonar- 

jusze Pol. Państw. | komisarjatu, będąc w 
obchedzie nocnym, spłoszyli trzech osobni- 
ków, którzy, za pomocą oderwania drzwi 

1 wybicia szyby, dostali się do sklepu Gar- 
kina Gintera, przy ul. Szopena 3, gdzie usl- 

  

i 

łowali skraść większą ilość czekolady przy- 
puszczalnej wartości 350 złotych. Podczas 
pościgu, poster. Wojewodko użył broni, 
strzelając w klerunku przestępców, lecz ni- 

, kogo nie ranił. Sprawców kradzieży: Kiry- 
łowa Franciszka | Jana Rożewskiego ujęto, 
trzeci zaś sprawca zdołał zbiec. (I) 

| Na prowincji. 

Е —- Zabėjstwo przez nieostrož- 
nošč. We wsi Wlikowszczyzna, gm Gru. 
deckiej, wystrzałem z karabinu został zabi- 
ty 10 letni Łucki Stefan, przez pestucha 
Bordo Dymitra Szczegółów narazie brak. 

— Pożar. Komisarjat Pol. Państw: w 
, Wilejce został powiadomiony, że w mój. 
Teklinopo!, gm. Wiłejskiej, pali się las. Wy. 
słano natychmiast trzech konnych fukcjo 
narjuszy, którzy zorgariizoweli akcję ratun- 
kową i pożar niezwłocznie ugasili. Ogień 
zniszczył 5 ha lasu. Przyczyny pożaru na- 
razle niewyjaśnione. 

; — W dniu 14 b. m. o godz 2 we wsi 
Grewcie, gm. Czereskiej, pow. Dziśnieńskie- 
go, wskutek niewyjaśnionej narazie przy- 
czyny wybuchł pożar. Ogień zniszczył 12 
domów mieszkalnych. Straty narazie nie są 
obliczone. (I) 

! 

Ruch wydawniczy. 
— „Tygodnik wileński". Ukazał się 

w sprzedaży JM 11 iego czasopisma, ро- 
święconego literaturze I sztuce. 

Na wielce zajmującą treść składają się 
przedewszystkiem artykuły W. Piotrowicza 
1 S$. Kowalewskiej, omawiające działalność 
1 zasługi prof. Józefa Katlenbacha. 

| W dalszej części numeru znajdujemy: 
| Wiersz Jana Kasprowicza, Replikę W. Hu- 
* lewicza„,Wiadomościom Literackim” na na- 
pašč na teatr „Reduta“, Rozprawę prof Ta- 

' deusza Zieliūsklego „Sybllia I Konlec Rzy- 

  

  

i mu*; Korespondencję T. Jareckiego o sztu- | 
ce Polskiej w Nowym Jorku. 

Na zakończenie: „Artyści Polscy w Pa- 
ryżu”, Sprawozdania z ruchu wydawnicze- 
go, teatru, muzyki... i „Pigułki”. 

Numer objętości 8 stron, 
rycin. Kosztuje 70 gr. 

zawiera 5. 

) tuacje, 

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Rep”ituar letni Te- 

ztru Polskiego wzbogacił się nowym wie- 
czorem, utrzymującym publiczność w at 
mosferze wesołcśc), a mianowicie świetną 
farsą Hennequlna „Aż trojaczki”. 

„Aż trojaczki” obfitują w dowcipne sy= 
które w wykonaniu nasych šrty- 

stów nabierają cech artystycznych, a pery- 
petje K. Wyrwicza, w poszukiwaniu nle- 
mowląt wywołują salwy śmiechu. Dziś I 
jutro 1ekordowa farsa „Aż trojaczki”, w wy: 
konaniu najlepszych sił naszego Teatru z 
pp. Wrońską, Frenklówną,  Wyrwiczem I 
Kijowskim na czele. Reżysetja p. Fiszera. 

— Teatr Letni (Ogród po Bzrnar- 
dyński). Dzisiejsze przedstawienie popo- 
łudniowe, z występem znakomitej prima- 
donny W. Kaweckiej, zapowiada melodyjną 
i zabawną operetkę A. Wilińskiego „Potę 
ga miłości* (po raz ostatni w sezonie). Ro- 
ię gentelmana-lokaja czarującego Swe oto- 
czenie, z wdziękiem i talentem odtwarza 
K. Krugłowski Ceny miejsc zniżone 

— „Baron Kimmel". Pod powyższym 
tytułem grane obecnie krotochwil4 muzycz- 
na, daje wielkie pole do popisu komikom 
naszego Teatru pp. Kurnakowiczowi, Pl 
wińskiemu, Purzyckiemu I Brusikiewiczowi, 
którzy prześcigają się w humorze i dowci 
pie. Przedstawicielki płc! nadobnej pp. Ko 
sińskń, Jaroszewska | Jasińska są żywo 
oklaskiwane za swe różne, a tak dobre w 
każdym calu kreńcje. Balet, oraz tercet na 
harmonji są stale bisowane. Dzis i jutro 
(po raz ostatni) wesoły „Baron Kimmel“. 

— „Noc Bzchusowa“. Premjera „No- 
cy Bachusowej“ zapowiedziana jest na wto- 
rek. Kierownictwo artystyczne naszego Te- 
atru wytęża swe siły, aby tę znakomitą no- 
wość oprawić w jak najlepsze ramy все- 
niczne | otoczyć pieczołowitą opieką. Re- 
żyserja zaś od paru tygodni prowadzi In- 
tensywne próby nad całością widowiska w 
którem W. Kawecka złoży nowy dowód 
swego niepospolitego talentu | bogactwa 
głosu. Wszystkie czynniki składają się na 
to aby „Noc Bachusowa" była grana i wy- 
stawiona pod kątem wymagań teatrów sto- 
łecznych. Reżyserja spoczywa w rękach u: 
talentowanego reżysera operowego K. Kru- 

> 
    

Centrala: Wilno, Adama Mickiewicza 17, 
|-szy Oddział Miejski, Wielka 66, . 
Il-gi Oddział Miejski, róg Kijowskiej i Słowackiego. 

  
  

  

  

  

  

Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemysłowego w Wilnie nad. 1 czerwca 1925 r. 
Oddziały: w Warszawię przy Marszałkowskiej 124 

w Grodnie, róg Policyjnej i Horodniczańskiej 
w Głębokiem. 

głowskiego, który jednocześnie wystąpi w 
głównej part|! barytonowej. 

— Wianki. Dnia 23 b. m. Z.A. S. P. I 
Koło Słuchaczy Wydziału Sztuki U. S. B. I 
P.Ż.P. urządza doroczne wianki z nader u- 
rozmaiconym programem. W części kon- 

ł certowej blorą udział zespoły Teatrów Pol 
j sklego I Letniego, na czele z p. Wiktorją 
Kawecką. 

— Komunikat. Podaje się do wiado- 
| meści osobom posiadającym bezpłatne bl- 

lety wejścia do Teatru Polskiego, że wyżej 
‚ wymienione karty należy odnowić w kan- 
i celarji dyrekcji. 

  

| Mody. 

Symboliczne znaki. 

! Minęła moda symbolicznych kolorów 
; Kolory teraz nic nie znaczą I jeśli ktoś wło- 

ży czerwoną bluzkę — nie oznacza to już 
wcale, że jest zakochany. 

Modne są teraz wszelkie symboliczne 
znaki. Umieszcza się je na kapeluszach, 
sukniach, rękawiczkach—ostatnio zaś ! na 
pończoszkach. Skromne strzałki przestały 
już wystarczać. Na boku pończoszek tedy 
zastosowane są obecnie tajemnicze cyfry, 
enigmatyczne znaki. 

Kobieta staje się jeszcze bardziej „za: 
gadkowa". Nim bowiem ktoś jako tako doj- 
dzie do ładu z rozwiązaniem sekrotnych 
znaków na pończosze, nim zdąży wyciąg- 
nąć z tego jakiś wniosek, kobieta rzecz 
prosta, zmieniła pończoszki, a z nimi ra 
zem całą symbolistykę. Niemodnie jest bo- 
wiem mieć te same znaki na wszystkich 
pończochach, każda para musi posiadać 
inne I coraz trudniejsze do odgadnięcia. 

pować dewizami, zastosowanymi także na 
miejsce dawnej strzałki z góry na dół, co 
równie modne, Dewizy haftowane cieszą 
się dużem powodzeniem. Umieszcza się 

stowym | w pamiętnikach przyjaciółek, ale   kiej bieliźnie. Dewizy mają tą wyższość nad 
znakąmi, że mogą być „do rymu". (i) 

  

  

  

  

  

  
  

Stan czynny. Stan bierny. 
p p z Ннннинниня — z nnn, 

NAZWA RACHUNKÓW Złote i gr. NAZWA RACHUNKÓW Złote 1 gr. 

Gotowizna w kasie * 2 ‚ _ 104.992 95 Kapitał zakładowy . : у у 1.000.000. — 

Pozostalošė w Banku Polskim i я Kapitał zapasowy ustawowy . й 201.807.99 

* Р. К. ©. . е Е : 5 14.017.17 119.010.12 Inne rezerwy Ž a ° : 250 000.— 1.451.807.99 

Pieniądze zagraniczne —. A . 25.410.08 Wkłady: 

Papiery /4'/, własne: terminowe . & $ & 371.103.32 

a) papiery °/,°/, państwowe 5 2.569.65 rachunki czekowe 5 $ 1.665.545.83 
b) papiery ?/4?/, komunalne i hi- salda kred. r-ków otwartego 

poteczne —. . . + 16.656.95 kredytu . я 3 ; 18.738.67 — 2.055 387.82. 
c) akcje i udziały w przedsiębior- Redyskonto weksli 4 z 4 2.681 964.18 

stwach я . . 295792 41.18452 Koresp. Loro banki krajowe . . . 29 891.94 

Weksle zdyskontowane . . 3.756.820 12 „  Nostro banki krajowe . . . 35.404.06 
Pożyczki terminowe й a ‚ 239.752— „  Nostro banki zagraniczne. . 488.532.23 523.935.29 
Rachunki otwartego kredytu . 2 Wierzyciele z tytułu gwarancyj k 1.754.056.93 
w tem udzielone gwarancje . . 2.894 899.71 Procenty i prowizja В ; ; 376 672.22 

Korespondenci Różni za inkaso —. 5 й и 1.185.894.13 
Loro banki krajowe . . $ 13.178.40 Rachunki przechodnie —. 2 : 690,955 37 
Nostro banki krajowe —. Sy 42 946.46 
Nostro banki zagraniczne 8 k 93.171.16 136.117.62 Ė 

Ruchomości . ‚ . : : 11.332.60 

Nieruchomošci || | + 1.287.073,— ' 
Koszty handlowe . . 5 ъ 320.141.21 

Inkaso węksli > 4 8 ‚ 1.185 894.13 ' 

Rachunki z Oddziałami . : Ё 73,595.81 $ 

Rachunki przechodnie |. > " 277.015.15 
Polski Bank Parcelacyjny w likw. . 369:141.40 

Bilans: . : 10.750.565 87 Bilans: . $ . . S 10 750.565 87 8 

O 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ Hd 
Е Wilno, Wilefiska 28. : ' 

—4; by wewnęt d 10—4; chirurgi d 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 
Maska palna ORO Aa as LS as in asi I ane 5 nerwowe A у Н и 

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

Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 

  

Dom Handlowy 

F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

Oddział w Wilnie, 
ul. Ad. Mickiewicza 23. - Tel. 299. 

POLECA: 

w dziale manufaktury 
Świeżo otrzymane towary damskie i męskie, 

Palta męskie gabardinowe we i zagraniczne. 
mowę. 

rancją wszelkie 
palt i futer. 

w dziale meblowym 
Stale duży wybór różnych mebli. 
boty stolarskie. Meble 
Łóżka żelazne od najtańszych do nejdroższych. 

Przy dziale meblowym fachowo prowadzona pracownia 
Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kole- 

jowym i pocztowym. dligowe warunki. 
tapicerska. 

Palta damskie gotowe i 
Własna pracownia krawiecka wykonuje pod gwa- 

zamówienia. 

  

15—3 | 

krajo- 
i gu- 

Da zamówienia. 

Przeróbki ubrań, 

Przyjmuje slę wszelkie ro- 
biurowe pierwszorzędnych fabryk.   

wrdassa w. jmiania współwiaścieieli dózał Baterawięz 

  

р 

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. 

ne wanny, elektryczny masaż. 

a nie chce błądzić 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietldnie, elektrycz- 
Laboratorjum analityczne,   

  
, 6*/0 obligacje Warszawy z 17 r. 

Osoby, ktore nie chcą być tajemnicze- , 
mi, symbole na pończoszkach mogą zastę- ; 

je nietylko na pończoszkach, papierze |- ; 

także na chusteczkach do nosa I na wszel- ' 

  

  

Ze sportu. 
Rozdanie nagród. 

Dzisiaj o godz. 1i-ej w parku sporto- 
wym Im. gen, Żeligowskiego odbędzie się 
uroczyste rozdanie nagród | dyplomów 
zwyciężcom w lekkiej atletyce w dniu świę- 
ta sportowego szkół średnich 1 seminarjów 
nauczycielskich Okręgu Szkolnego Wileń 
skiego. 

Wrazie złej pogody, powyższa uro- 
czystość odbędzie się o godz. 11-е) min. 30 
w lokalu gimnazjum Im. Zygmunta-Augusta. 
— — — m 

  

Giełda warszawska 

z d. 20—VI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 24,34 24,40 24,28 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 208,66 209,16 208,16 
Londyn — 25,28 25,84 25,22 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,17 
Paryž 24,55/2 | 2462 2149 
Praga 15,411/2 15,45 15,38 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 19,75 19,80 19,70 
Szwajcarja 101, 101,25 100,75 
Stockholm  1392,0 139,55 138,85 

; Kopenhaga 99,10 99,35 98,85 
Funty ang.  25,25!/2 25,32 25,19 
Franki fr. 24,09 24,96 24,84 
8 proc. Poż. konwers. 71—72, 
Poż. kolej. 90—85,—90 | 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 63,75 — 64,50 
41/20/09 listy z. T. Kred. Z. przedw.20,50—21, 
5% listy z. warsz. przedw. 18—18,10 
4Va Oo warsz. przedwoj. 14,75—14,65 

4,90—4,95 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. © Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

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

    

  

Lokal na garaż 
do odnajęcia przy ul. Aolejowej 15 (naprze- 
ciw dworca). Inform.: ul. Nowogródzka Ne 6 

m. 12, cd 10—11 I 3—4 pp. 

Niemirów - Zdrój | 
otwarty od d. 10 maja 
Futobus odchodzi z Rawy Ruskiej, dwo- 
rzec, codziennie do 4-go czerwca b. r. 
o godz. 5:ej popołudniu, od 5-go czerw- 

ca.o godz. 11.30 w południe. 6 

Do 1 lipca ceny zniżone bez konkurencji 

Poszukuję 2—3 pokoi: - 
z kuchnią i wygodami w 
Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „Kurjera 

centrum miasta. 

Wiieńskiego". 

= 

SE zaersaiocsanaceE 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX* 
Wilno, ui. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko 1 dokładnie 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, 

* Książki, broszury, 
Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe I ilustracyjne 

Światłodruki. 

  

Mio ma do czynienia z Orzędani Państwowomi 
w labiryncie korytarzy i pokoi i tracić drogiego czasu 

nadaremno, — znajdzie wszelkie informacje 

w księdze „WILNO*, kiedy i do kogo udać się należy. 
Podwójny skorowidz w końcu księgi „Wilno“ ułatwia wyszukanie Urzędu. Cena 6 złot. Do nabycia 

w Księgarniach i w Redakcji „Księgi*, ul. Garbarska 1, m. 23, 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

   

  

   
   

  

  

punkt dowolny. Komorne 

  

Masło 
deserowe z dóbr 

J.W.P. KAROLA WA 
GNERA 

kilo 4 zł. 80 gr. polecaj 
WĘCEWICZ FR A 

ZWIEDRYNSKI 
Ad. Mickiewicza 7. 8—1 

js 

  

Potrzebne | Chudnięcie. 
zarėz mieszkanie 4 po | Szybkie przybranie na 
koje, kuchnia, wygody, wadze | pełny kwitnący. 

wygląd powoduje || 
za rok z góry. Oferty li- 
stownie: Biuro Reklamo- Pl en usan, { 
we, Garbarska 1 dta Mb. witaminowy proszek 

3—1 wzmacniający. Polecany 
przez lekarzy Cena pu- 
dełka 6 zł. — 4 pud 
22 zł. Szczegółowa bro- 
szura Je 6 gratis. Dr. 
Gebhard £ Čo, asai, ю 

  

El Kto požyczy 500 zlotych 
odnajmię mieszkanie na 
12 гокц м Zwierzyńcu. 
Dowiedzieć się J.- Jasiń- 
sklego 10 — 21. Pawło- 

wiczowa, 

Drak, „Łax”, Żeligowskiego 1. | 

 


