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Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 144 (296) Wilno, Śro Cena 15 groszy. 
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: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

padają” oda w. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

TACA Ww. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumerstę i ogłoszenia 

i Jmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

5 u arskiej, tsl. 82, Biura ogłoszeń 5. Jutsna, Niemiecka 4, 

telef 229, J. Karina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E. 

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

Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od 
leńskiego* mieści się _przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

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

g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

  
Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. (lkład ogłoszeń ne l-ej str. 
8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

    

    

Dnia 25 b. m. po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 

"Dr. Lejba CHAIT | 
W zmarłym tracimy sumiennego łskarza i dobrego kolegę. 

"Zarząd Zrzeszenia lekarzy 

Kasy Chorych m. Wilna. 

m“ LL 7 

Porozumienie polsko -żydowskie. 
Frtykuł poniższy naplsany został w sobotę d. 27.VI, lecz z po 

wodów technicznych nie mógł być wcześniej zamieszczony, tem nie- 
mniej jednak nie traci na swej aktualności, jako głos demokracji 
w powyższej doniosłej sprawie państwowej. (Red.). 

Dyskretnie, bez hałasu i kam- wych, zasiadaniu przedstawicieli ży 

panji prasowej rząd B-ci Grabskich dowskich w radzie gospodarczej, rze- 

rozpoczął i zakończył pertraktacje * mieślniczaj ьЁр 

z „Kołem Żydowskim”. | Na drugim planie znajdują się żą; 
Prasa polska, tsk prawicowa, jak dania, noszące charakter polityczny, 

i lewicowa, nie zabrała dotychczas ! między któremi widzimy: uregulowa- 
prawie żadnego głosu w tej sprawie. nie sprawy „obcokrajowców”, zwal 

Dopiero z pism żydowskich do; czanie agitacji antysemickiej, umoż- 
wiadujemy się o przebiegu rokowań liwienie stworzenia żydowskiego ban- 
i postulatach jednego kontrahenta (Ży: | ku emigracyjnego, przyjmowanie a- 
dów), a ustępstwach drugiego(Rządu). ' plikantów żydowskich do sądów i t. d.! 

Doniosłym momentem, mogącym | Wreszcie następują sprawy kultu- 
mieć duże znaczenie dla dalszego та!пе, streszczające się w następują- 
współżycia polsko-żydowskiego, jest cych żądaniach: załatwienie sprawy 
fakt, że inicjatorem tego porozumie- 
nia jest firmowy mąż stanu endecji 
p. Stan. Grabski. Na pierwszej kon 
ferencji z prezesem „Koła” dr. Re- 
chem (odbytej przed 2 mieslącam:) 
oświadczono z miarodajnaj strony, że 
Rząd stawia sobie za zadanie uregulo- 
wanie stosunków polsko-żydowskich 
i doprowadzenie do porozumienia mię , 
dzy Rządem a żydowską reprezentac* 
ją parlamentarną, znajdującą się do 
tychczas stale w opozycji. 

Jest to słuszne co do reprezen- 
tacji parlamentarnej — ale co do 
mas żydowskich,to pytanie. „Koła Ży- 
dowskiego”, bowiem nie uznają sze: 
rokie masy żydowskie, nie reprezen: | 
tuje ono całego społeczeństwa ży- 
dowskiego, a przynajmniej nsjproduk- 
tywniejszej i najdemokratyczniejszej 
jego części. 

Dlatego też umowa ta wygląda 
tak: Jedna strona zobowiązuje się po- | 
pierać „państwo” czy nie w usobieniu 

rządu p. Grabskiego? (P. St. Grabski 

nazwał to na przedostatniej konfe- 
rencji delikatnie „zmianą taktyki”), 

zaś druga płaci za to pewnemi kon- | 

cesjami — w postaci zmian w usta- 
wie o przymusowym odpoczynku 
niedzielnym i kredytu w bankach rzą- 
dowych — opakowanych jedwabnem 

przyrzeczeniem praw kulturalnych i 

faktycznem równouprawnieniem oby- 

watelskiem. 
Postułaty żydowskie, a raczej „Ko: 

ła Żydowskiego” sprowadzają się do 

następujących dziedzin: ekonomicz- 
nej, szczególnie podkreślanej przez 

żydów, kalturalno-oświatowej i peli- 
tycznej. 

Żądania ekonomiczne polegają na 

<zęściowem zniesieniu przymusowe 

go świętowania niedzieli dla żydów 
mających zamknięte skiepy I przed- 
siębiorstya w soboty, udzielaniu kre- 

dytów dla żydowskich kupców, rze 
mieślników į drobnych przemysłow- 
ców w Banku Polskim, Gospodarstwa 
Krajowego I tp, przyjmowaniu u- 
rzędników żydowskich na posady pań: 
stwowe, równouprawnieniu w dosta- 
wach dla armji i instytucyj państwo” ' 

gmin żydowskich, prawa publiczne 
i subsydja dla szkolnictwa żydowskie- 
go i hebrajskiego, zniesienie ograni+ 
czeń dla języka żydowskiego na zgra- 
madzeniach, zwoływanych na Zie- 

„ młach Wschodoich i b. Galicji, znie- 
sienie faktycznego „numerus clausus” 
na uniwersytetach, etc. 

, wyrażający się w tem, że delegacja 
! „Koła żydowskiego" wręczy premje- 
'rowi Wł. Grabskiemu deklarację o 
stosunku i stanowisku żydowskiej 
reprezentacji parlamentarnej na te- 
"renie sejmowym. 

Premjer Grabski zaś przedstawi 
"w_ imieniu Rządu szereg ulg, które 
rada ministrów postanowiła wprowa- 
dzić dla żydów. 

| Na tem się skończy ceremonjai 
_zawarćia ugody. 

Jak widzimy, powyższe postulaty 
podzielić można na: zgzdzejące się z 
duchem demokratycznym oraz, kwestje 
ekonomiczne,które,zwłaszc za, wybitnie 
zdradzają charakter — kapitalistyczny. 

Poseł D-r Thon (K. Żyd.), jeden 
z pełnomocników. „Ksła”, pisząc o 
porozumieniu, zaznacza, że „dotych 
czas obie strony wygłaszały monolo- 
gi, od chwili obecnej zaś rozpocznie 
się prowadzenie djelogėw, bo ściana 
dzieląca nas została tylko przelama- 
ne, lecz nie zniesiona“. 

Demokracja polska, walcząc od 
początku naszego bytu niepodlegia- 
go o faktyczne równouprawnienie 
wszystkich bez różnicy obywateli, ue 
ważała zawsze i uważa Żydów, a 
właściwie demokrację, żydowską, za 
czynnik mogący się pomieścić w ra- 
mach państwa w sposób dla tego 
państwa pożyteczny, z 

Ale dzisiejszy układ rządowo-sjo 
Įnistyczny musi uważać demokracja 

| polska za krok naprzód przedewszyst- 
kiem dla psychologji endeckiej, 

Co zaś do wyników, to wstrzy- 
mujemy się od wypowiedzenia epi- 
nji dodatniej czy ujemnej oczekując 

, rezultatów konkretnych dla obu stron. 
: I. Z. Leliwa, 

W najbliższych dniach ma się , 
odbyć akt końcowy tych pertraktacyj , 

UwAGA!!! OSTATNIE DNI!!! 
Loterji Fantowej Stowarzyszenia Weteranów 1863 r. 
która ciesząc się nadzwyczajnem powodzeniem ze względu na jej wzniosły 

cel, przy wyjątkowo korzystnych warunkach organizacji 

daje posiadaczom losów przy minimalnym ryzyku 
duże szanse wygranej. 

Wyszczególnienie ważniejszych fantów: 
mochody osobowe, 6 motocykli, 50 rowerów, 
salonowych, 100 maszyn dó szycie, 2000 kuponów płótna na koszule mę: 
skie i damskie, l:bryczka i koń w zaprzęgu, 1 wóz i para koni w zaprzę- 
gu, I młocernia parowa, 200 kuponów towaru na ubrania, 200 pługów, ra- 

dio, kosiarka, sieczkarnia i bardzo wiele innych cennych fantów. 

Cena biletu 3 złote. 
Do nabycia: Milentowicz—Zawslna 47, Księgarnia „Ignis”—Królewska 

róg Zamkowej, Księgarnia „Oświata"— Wielka 8, Krakowski — Wielka 49, 
Sklad Apteczny—Tyzenhauzowska 2, Sokołowski—Słowackiego 20, „Dom 
Handlowy*—W, Pohulanka 21, Pawłowska—Witoldowa 45, Cukiernia „Tu: 
ran" —Mickiewicza 44, Spółdzielnia—Kalwaryjska 2, Sklep win i wódek— 
Kalwaryjska 55, Sklep tytoniowy „Markus”— Mickiewicza 10. 

Szczegóły podzje od g. 10—13 i 15—18-ej Zarząd na Wileńszczyznę, 
Wilno, Biskupia Nr. 11, pok. 10, pokoje umeblowane „Plaž““, 

Upoważniony przez Dyrekcję Loterji Wł. Radzymiński. 
Ciągnięcie 15:go lipca 1925 r. 

Posiedzenie Sekcji dia spraw Ziem 
,.__ Wschodnich. 

‹ : 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). Sż 

1 pianino, 1 garnitur inebli 

% 

Dziś odbędzie się posiedzenia Śskcji Komitetu Politycznego Rady 
Ministrów dla spraw kresowych z następującym porządkiem obrad: 1) po- 
wołanie rzeczoznawców, 2) sprawozdanie p. Romans z działalności komisji 
Kodyfikacyjnej, pracującej nad ujednostajnieniem ustawodawstwa na Zie- 
mniach Wschodnich, 3) wniosek p. Romana 0 ustaleniu przepi: 
sów prawnych w sprawie wydawania dowodów osobistych na Ziemiach 
Wschodnich, 4) 3 wnioski ministra spraw wewnętrznych dotyczące: a) ro- 
bót administracyjnych, b) zwiększenia kompetencyj władz pierwszej i dru- 
giej instancji na Ziemiach Wschodnich, c) sprawa ewentualnego przenie- 
sienia siedziby województwe z Nowogrėdka do Slonima. 

p 997022 ——————-————————————————1 

Pertraktacje Rządu z „Kołem Żydow- 
skiem*. 

* 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Podczas ubiegłych świąt obradowała rada naczelna organizacji sjoni- 
stycznej w związku z rozmowami przedstawicieli Rządu z reprezentantami 
parlamentarnymi Koła Żyd. w sprawie uwzględnienia postulatów żydow- 
skich. * 

W posiedzeniu rady wzięło udział szereg posłów żydowskich. Podczas 
dyskusji wyłoniły się nowa formuły polityczne, których dotychczas nie 
uwzględnieno. 

W dniu wczorajszym ministrowie Skrzyński i St. Grabski odbyli dłuż- 
szą konferencję z przedstawicielami koła żyd. posłami Reichem i Thonem 
w sprawie sfinalizowania rozmów. 

„Wczoraj obradowała komisja porozumiawawcza stronnictw żydowskich 
zgrupawenych w Kole Żyd., która miała na celu zmodyfikowanie formuły, 
jaką Koło Żyd. ma złożyć. z. 

Po wczorajszem posiedzeniu sejmowem zebrało się pełne Koło Żyd. 
na obrady,których w chwili zamknięcia niniejszego numeru jeszcze nie ukoń- 
cżono. e 

Istnieje uzasadniona nadzieja, že Kolo Žyd. zaaprobuje wynik rozmėw 
polsko žyd. 

W każdym wypadku należy sią spodziewać w dniu dzisiejszym a naj- 
dalej w czwartek sfinalizowania prowadzonych od dłuższego czasu pertrak- 
tecyj między rządem a reprezentantami parlamentarnymi ludności žydow- 
skiej. 

  

Echa aresztowań w Święcianach. 
(Od własnego korespondenta z pogranicza). 

Aresztowanych członków Niezelsżnej Partji Chłopskiej w Święcianach 
i osėby podejrzane o kontakt z bolszewikami wraz z aktami sprawy i ma- 
terjałem obciążającym przekazano władzom sądowym. 

Miejsce pobytu posła Szapiela nie wiadome. Na wiec w Mozyrzu, 
(pow. Duniłowicki) na który uzyskał zezwolenie u władz nie przybył. (x) 

    

  

      

Zastrzeienie obywatela polskiego na 
granicy sowieckiej. 

(Оа własnego korespondenta z pogranicza). 

Przed paru dniami, w dzień w odległości kilkunastu kroków od słups 
granicznego na terytorjum Polski w okolcach wsi Buczki, powiatu Wilej 
skiego, został zabity strzałem z rewolweru przez żołnierza bolszewickiego 
obywatel Polski Włodzimierz Kszak. 

i Ma miejsce wypadku wyjechał starosta powiatowy, sędzia śledczy 
i lekarz.   Sprawa będzie skierowana prawdopodobnie na drogę dyplomatyczną. 

  

1 samochód ciężsrowy, 2 sa: 

  

Potrzebni 
agenci 

do sprzędaży książek 
| na procentach. 
Wymagana nie wielka kaucja w go” 
tówce. Redakcja księgi „Wilno*, Gar= 
barska Nr, 1, m. 23. w godzinach 

ł od 10 do 12. 

| 
  

Parlamenta.  Donoszą z Londynu | 
rzysta anglel- Walter Raine, członek 
skl o Poisce delegacji parlamentar- 

u siebie. nej znglelskiej, która 
„niedawno zwiedzała Polskę, w prze- 
„mówieniu .swojem, wygłoszonem w 
' Sunderland oświadczył, że, zdaniem 
j delegacji, jednym z najważniejszych 
| kroków jest przedewszystkiem udzie 

  

czki w sumie 25 miljonów f. st., gwa- 
rantowanej przez rząd angielski, i 
przeznaczonej w połowie na cele rol- 
nictwa. 

Członkowie delegacji parlamen- 
tarnej, która zwiedziła Polskę, uwa- 
żają za konieczne, aby Rząd polski 
gwarantował procenty od tej pożycz- 

potrzebnych Polsce, czynione były, o 
ile to możliwe, w Anglii. 

P. Raine oświadczył, że Angi 
mogłaby otrzymać pół miljona ton 

dowaną brakiem dostaw z Rosji i u- 
niezależniłoby Fnglję do pewnego 
stopnia od chicagowskiego rynku 
pszenicznego i, jak dalej sądzi mów* 

ceny chleba w Angiji. (Pat). 

Senator Henri de 
Jouvane! w czaSie wi- 
żyty, jaką mu złożył 
E AA Z sta* 

Eadzie Ligi y elegat towarzy- 
szenia polskich przyja- 

proce ciół Ligi Nerodów, 2 
znaczył między innemi, 
torytet w Genewie, jako deiegata 
Francji, był wydatnie wzmocniony, 
dzięki rozumnej polityce ministra 
Skrzyńskiego. 

Sen. de Jouvanel jest nadal zwo: 
lennikiem projektu, domagającego 
się stałego przedstawiciela w Raozie 

Sen. Jouve- 
nei o polityce 
mjn. Skrzyń- 

skiego I o 

kańców, jak Hiszpanja, Polska i Bra- 
zylja. : 

Przyczyniłoby się to do wzmoc- 
nlenia autorytetu Rady Ligi Narodów 

działalności. (Pet.). 

Fruski min. W ostatnim dniu 

zniszczenie Nister oświaty dr. Boe- 
Traktatu Wer- litz na temat niemiec- 
salsklego. kiej polityki kulturai- 

nej. 
Tematem przemówienie ministra 

darcza, która powinna iść równolegie 
z niemiecką polityką kulturalną. 

Minister pruski podkreślił samo- 
dzielność państwową Gdańska i wska: 

z sąsiedniemi państwami. 
W dalszym jednak ciągu przemó- 

wienia oświadczył, że Gdańsk jest 

mieckiej kultury. W zakończeniu mi- 
nister Boelitz powiedział, ża prze- 
dewszystkiem niemieckim ideałam 
powinna być unja wszystkich nie- 
mieckich szczepów dziś rozerwanych 

Węrsalskiego. (Pat.). 
ZAGRAĆ   i 

4 
3 

| 

  

„r
 

Wiadomości poltyczne. 

| lenie Polsce krótkoterminowej  požy- ч 

ki orsz, aby zakupy w zakresie rol- | 
nictwa, jako też innych mateijzłów, |       

    
ziarna, jako 8 proc. cd tej pożyczki, | 
co pozwoloiby zapełnić lukę, spowo- - 

<e, spowodowałoby znaczną zniżkę | 

że jego au- - 

Ligi Narodów dla wszystkich krajów, | 
liczących ponad 20 m:ljonów miesz- 

i pozwoliłoby na szersze rozwinięcie | 

oświaty w zjazdu niemisckc-gdań- 
Gdańsku. skiej pastji ludowej | 

IO przemawiał pruski mi- | 

była również gdańska polityka gospo: 

zał na koniaczność porozumienia się 

forpocztą niemieckiego ducha i nie- | 

na skutek postanowień Traktatu ; 
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Sejmu odbyła się w ga 

Rybczyński 

| Ratyfikacja 

| attachć wojskowego rumuńskiego 

| opuszcza dotychczas zajmowane przez 

Bodkoła ewakuacji Zagłębia Kukių. 
Przygotowania dyplomatyczne skon- 

czone. 
„Neue Freie Presse“ 

jaformacyj, 

wileńskiej wzbudzić do niej zaintere: 

sowanie. Wszek to nasze wileńskie 

| czyć czy w praktycznym, czy w odpo- 

| wiednim  kształc 
| jest sprawa, która najżywiej powinna 

| interesuje się rozwojem swych szkół, 

| umyslowošcią dzieci i rezultatem 

bojętne? 

- nauczycielki“.A nie. Wszyscy płacimy 

Obrzymia kęska powodzi w Matoposce M 
ozalewane całe miasta, poniszczone 

rogi żelazne, mosty, szosy i zasiewy, 

miljonowe straty. 

Hzie zaś woj. Stanisławowskie. 

Katastrofa powodzi grozi 

dużej mierze zabezpieczone przec 

więcim jest zagrożone. 

Z ostatnich doniesień wynika, 

mil pod wodą. Tor kolejowy na 

rikacja pomiędzy Podłężem, 

ne jest pod wodą. 
Przypominając sły 

sządził on wówczas, niszcząc płody rolnicze, 

jonów koron. 

górnym przebiegu Wisły. 

/ „ilustr. Kurjer Codz.* 

becnie sygūalizują z K 

|k dotychczas dość wolno. 

most. 

o 

Wobec groźnych wiadomości 

Wczoraj w godzinac 

zorganizowania sekcji pom 

W konferencji wzięli udział p. 

wnętrznych p. Raczkiewicz, 
i kilkunastu posłów z 

W wyni 

Pomoc ta ma być prowadzona 

Grabskiego w dwuch kierunkach, ma 

moc dalsza, gospodarcza. 

Pomoc doraźna ma polegać między inne 

|z władzami administracyjnemi cel 

tudzież na wyżywieniu ludności, d 
Na cele tej doreźnej pomocy Rząd ma wyasygnowsć natychmiast 

) odpowiednie fundusze. 
Zaś pomo 

"Wczoraj późnym w 

remjera konterencja w pa 

dział ministrowie: Raczkiewicz, 

Robót Publicznych p. Rybczyński. 

KRAKÓW. 30.V]. Pat. „Nowa Reforma" podaje: 

dzie objęły część woj. Sląskiego | Krakowskiego na 

i również Krakowowi, mimo, że miasto jest 

iwko tego rodzaju klęsce. Miasto 

ża w pow. Bocheńskim znajduje się 

linji Podłęże — Kraków jest podmyty. 

a Niepolomicami jest przerwana. 

опу wylew z roku 1903 dziennik zaznacza, że wy- 

pisze m. inn.: 

rościenka dalszy przybyt wody. 

W Grybowie, rzeka Białka uszkodziła częściowo | 

W Nowojewej rz. Kamienica znios 

iadomości. W ciągu dnia wczorajszego woda ma Wiśle pod Rakowem 

rzybrała o 3 mt. 65 cim. Podnoszenie 

dzinę 20 cmt. Jest jeszcze 1 mtr. d 
z prowincji, 

licznych Komitet, który uchwalił ; pu 
dla zagrożonej ; 

j smajdające się w Rydze. 
wieczorem do dyrekcji okręgowej robót pub 

lęały szereg zarządzeń, mających na celu akcję ratunkową 

ludności, do której toe akcji przyłączyło się wojsko. 

Narady w Sprawie małopolskich 

powodzian. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

kierownik Ministerstwa 
Małopolski. 

iku obrad Rząd zadeklarował j 

dla ofiar katastrofy. 

lem przyjścia 
lotkniętej klęską powodzi. 

c dalsza będzie polegała na 

pewnych ulg podatkowych i udzielenie pomocy kredyt 

dotkniętej powodzią. 
ieczorem odbyła się pod 

łacu Prezydjum 
Sikorski, 

K 

Ullewne deszcze i po- 
zachodzie, na wscho- 

Ujście   
szkody obliczone na 21 mi- 

Do takiego stanu strat — pisze dalej dziennik—zbliżamy się obecnie , skic 
ł 

Ofiar w ludziach nie było. 

naj 
zwołany został wczoraj 

Robót Publicznych p. 

ak najbardziej wydatną pomoc 
” 

według oświadczenia p. premjera 

być dwojaką: pomoc doraźna i po 

mi na współdziałaniu wojska 

z pomocą ofiarom katastrofy, 

przyznaniu ze strony Rządu | 

owej dla ludności, 

przewodnictwem 

Rady Ministrów, 

Sokal i kierownik Ministerstwa 

p. 

Podczas konferencji opracowano plan doraźnej pomocy dla powo- 

dzian w Małopolsce. 

P. minister Skrzyński przyjął p 

WIEDEŃ. 30.VI. (Pat.) 

w sprawie opróżnienia Zagłębia 

Koniecznie należy w publiczności 

dzieci się uczą, naszą przyszłość się 

tworzy z tych młodych sił. Trzebaż | 

więc śledzić za ich rozwojem. Zoba- 

ą się kierunku. To 

nas obchodzić. Każda społeczeństwo 

pracy pedagogicznej nauczycielstwa. 

Czyżby tylko nasze było i na to o- 

Nie trzeba sobie mówić: „cóż tam 

zkolna? To mo- ciekawego wystawa s 
lub ie zająć rodziców tych dzieci, 

na szkoły, oglądajmyż co nam za to 

szkoła daje. Krytykujmy, choć pro- 

fani, to co nam się nie podoba, bo 

szkoła nie jest jakąś cdgrodzoną od 

społeczeństwa instytucją ale żywą 

częścią jej organizmu. 

W dniu wczorajszym minister spraw zag 

yczajny królestwa szwedzkiego w Warszawie 

h ów ratyfikacyjnych traktatu handlowego 

| ską a Szwecją, pod,isanego w Warszawie 

| Rumunscy dyplomaci u ministra spr. zagr. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

osła rumuńskiego p. Jacovaky, tudzież 

poselstwa pułk. Traudsfirescu, który Р 

udzielonych na Qusid'Orsay, 
Ruhry zostały ukończone. 

* Jest rzeczą już M-stwa Spraw wojsk. poczynić zarządzenia w kierun- 

ru wycofania wojska, które wkrótce ma nastąpić. i 

dqólna wystawa szkolna. 

„tego roku cały szereg szkół po raz 

, pierwszy 

  Wystawa w lokalu szkoły Świt 

polsko-szwedzkiego trakta- : 

tu handlowego. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). | 

r. p. Skrzyński i poseł nad: i 

dokonzli wymiasy dokumen: , 
i nawigacyjnego pomiędzy Pol : 

dn. 2-go grudnia 1924 r. ! 

$ 
1 

| 

siebie stanowisko w Warszawie. 

donosi z Londynu: w/g 

przygotowania dyplomatyczne 

         

na M. Pohulance jest imponująca I 

zajmująca. Zebrane tam są najlepsze 

prace ze wszystkich szkół i ułożone 

serjami, od 1-ej lekcji danego oddzin- 

łu, do ostatniej.Widzimy więc w ten 

sposób każdy dział nauki od jego 

początków, do końca programu, aże 

wypuszcza kończących 7-my 

oddział polskiej szkoły powszechnej, 

więc musi nas zainteresować ten za” 

stęp młodzieży, który już wejdzie w 

życie społeczne i będzie oddawał 

społeczeństwu to, co przez lat siedem 

otrzymywał od niego. 

Mamy więc w pierwszym oddzia* 

le dekoracyjne rysunki, ozdobne fry* 

zy z wycinanych papierów — Ко!ого- 

wych, wzory z ludowych motywów, 

rysowane opowiadania I pierwsze 

kreski liter, arytmetyczne ładne tabli- 

ce obrazowo uczące rachunków, na 

barwnych kwadratach, czy kulach, 

(widzimy pomysłowy podział roku, 

zegar, podział dnia, tygodnia etc). 

Stersze oddziały VI i VII przedsta- 

wiły nadzwyczaj precyżyjnie, dokla- 

dnie i czysto zrobione prace planów, 

pomiarów, statystyk, których by się 

Woda przybiera | 

ła most zupełnie. Z okolicy brak | 

się poziomu wody wynosi na go*; 
wyższego stanu katastrofalnego. ; 

| glelski Vaug 

i Tegoż 

4 

i landji przeprowedzon? szereg rady- 

|kalnych reform w wyższem kierow- 

; niętwie armji. 

| 
3 

2 

w której wzięli : 

L La Ё GR R wa R 8 KI 

2 KOW NA. | 
Przyjazd Mejerowicza do 

Kowna. 

KOWNO, 30.VI (Pat). Przybył tu 

dziś łotewski minister spraw zegra- 

nicznych Mejerowicz. 

Sprostowanie rabinów litew- 
skich. 

KOWNO, 30-VI. (tel. wlas.) Przy- 

wódca ch.-d. p. Szpulksztis, na wy- 

głoszonym niedawno odczycie na te- 

mat opozycji sejmowej wystąpił prze” 

ciwko rabinom litewskim, zarzuca” 

jąc im, że zwrócili się do rabinów 

amerykańskich z prośbą o protesto 

wanie przeciw uznaniu Litwy „de 

jure* przez rząd amerykański. 

į 
artykuł prostujący zarzuty p. Szpul- ; 

ksitisa, który oświadczył, że przyj: 

muje to do wiadomości. 

Otwarcie wystawy rolniczej. 

KOWNO, 26.VI (Tel. włas.) 24 bm. ; 

odbyło się otwarcie 4 rolniczej wy: | 

stawy w Kownie. Wstęgę przecią pre 
zes ministrów p. Petrulis, 

Wystawa obejmuje też dział prze: 

mysłowy, którym są przedstawione 

największe litewskie i niektóre za-, 

graniczne firmy. Łotwa ma oddzielny : 

pawilon. 

Wystawa w Kownie. 

KOWNO, 28-VI (tel. własny). Rol- 

nicza wystawa w Kownie ma wielkie   Centrelny komitet rabinów litew 

h umieścił w dzienniku „Rytas“ 

  

powodzenie. W dniu otwarcia, po” 

dobno, zwiedziło wystawę 9.000 osób. 

    

Й panstw baltyckich. 
Łotwa. ` reform jest połączenie t. z. sztabu 

|dowodzącego armją ze sztabem ge 

Angielska eskadra w Rydze. 

przyjęcie na bliki wydał wczoraj 
oskadry, cześć oficerów angielskiej 

byli obacni pos. an- Na przyjęciu 
, prezes Rady Mini ; n 

strów,ministri 
wojny i inni. 

dnia wieczorem kontradmirał , 

Kelly wyda 

RYGA 30.VI (Pet). Prezydent Re- 

le spraw zagranicznych, | 

neralnym w jeden wyższy Sztab, któ- 

ry ma nazwę sztabu generalnego. 

Według zdania ministra „wojny 

Sampena, ta centralizacja władzy 

przedstawia wielkie korzyści wojsko 

'we i ekonomiczne. 

Estonja. 
Pastid w Tallinie. 

TALLIN 29.VI (tel. wlasn). 27 bm. 

przybył do Tallina sekretarz komisji 

parlamentu p. Pastide, który zabawi 

fw Estonii kilka dni. 

Finlandja. | Zsbójstwo I samobójstwo w 
Dorpacie. 

Reformy w armji finladzkiej. | TALLIN 29.VI (tel. własn). W Dor- 
RYGA, 29.VI (tel. włas.). W Fin- 

Jedna z ważniejszych | 

  

Nowa pożyczka sowiecka. 

MOSKWA. 29.VI. (tel. wł.). Został 

przyjęty projekt nowej pożyczki we: 

wnętrznej na sumę milj. rub, 

Pożyczka ta ma na celu finansowa- 

nie przedsiębiorstw gospodarczych. 

Pożyczkę zaciągnięto na 5 lat na 10, 

proc. rocznych. 
į 

t 

Flotylia wloska w Petersburgu. 

MO 
m. przybyla do Petersburga wloska 

flotylla złożona z torpedowców: „Pan- 

tera”, „Leone” i „Tygrys”. 
Ponieważ tylko włoscy marynarz 

! 
' 

) 
© 

Z Rosji Sowie 

pacia komendant policji zastrzelił 

| swoją żonę i córkę, następnie sam; 

się zestrzelił przyczyny tej krwawej 

tragedji nieznene. 

-——— ZE 
  

ckiej. 

' 
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bedących pod protektoratem Anglji, 

celem  podjudzenia ludności prze- 

ciwko Anglikom,, Jako wspėlnemu 

wrogowi. 
W dniu dzisiejszym aresztowała 

policja europejska dwuch komunis- 

tów, którzy zajmowali się propagandą 
komunistyczną. 

Zaburzenia w Mandżurji. 

RYGA, 30.VI (tel. własny). Według 

doniesień z Mandżurji, wybuchły tu 

zaburzenia. Tsan-Tso-Lia pośpieszył 

do Mukdenu i telegraficznie wezwał 

'swego Syna, eby podążył mu na po- 

moc że swoją gwardją. 

Ze wszech stron napływają wia- 

dc mości o rezmaitych ekscesach tłu- 

| mu, skierowanych przeciwko japoń- 

* czykom. 
Zemieszki wybuchły wskutek agi- 

tacji bolszewików, którzy skorzystali 
z niecbacnošci Tsan Tso Lina, 

Nota rządu chińskiego. 

KANTON, 28.VI (Par.). Konsulowie 
angielski i francuski otrzymali podpi- 

saną przez komisarza do spraw za- 

granicznych imieniem rządu cywilne- 

go notę, domagającą się ukarania 

tych Anglików, którzy dali rozkaz 

strzelania w dzielnicy europejskiej 

Kantonu oraz wycofania wszystkich 
okrętów cudzoziemskich z wód koło 

Ksantungu, wreszcie odszkodowania 

za straty w życiu Chińczyków. 
Nota oświadcza, że rządowi cy- 

wilnemu wiadomem jest, iż Francuzi 

"nie strzelali pierwsi, jednak po otwar- 

„ciu ognia przeż Anglików, wzięli rów= 

*nież udział w strzelaniu. 
Siedztwo w sprawie zajść w Kan: \ 

tonie — głosi dalej nota — zostanie 

ł na pokładzie z krążow- ; 

h wieczornych na skutek inicjatywy prezydjum ; ników sai przyjęcie. я do spr. zagranicznych francuskiego | ggrożone przy udziale konsulów а- 

Łinęcie marszałka Sejmu konferencja w Sprawie ; 

oenięzej dla powodzian w Małopolsce. į 

premjer Grabski, minister spraw we { 

ł 
i merykańskiego, rosyjskiego i nie- 

| mieckiego, oraz przedstawicieli związ: 

j ków robotniczych. 

| 
1 W pogoni za sensacją. 

W niedzielsym numerze „Dzien- 

nika Wileńskiego" na  naczelnem 

miejscu trzeciej kolumny ukazała się 

sensacyjna wiadomość o rzekomym 

wykryciu zamachu na grono nauczy" 

cielskie Szkcły Powszechnej Nr. 29 
przy ul. Mostowej. | 

Jak się dowiadujemy, była to naj- 

    

odwiedzą Petersburg, władze sowiec- zwyklejsza dziecinada nie grożąca 

kie postanowiły spotkać ich z wielką 

pompą. Według sowieckich donie- 

sień flotyllę włoską spotykały kilku- 

tysięczne tłumy. 

Nowa Radjo-stacja w Bolsze 
wji. 

MOSKWA, 29.VI (tel. własny). Pod 

Moskwą w Szapołowce bolszawicy 

j budują nową radjo-stację, która ma 

WA. 29.VI. (tel. wł.). 25 b. | obsługiwać całą Rosję. 

Nowa radjo-stacja ma na celu 

rozsyłanie wszelkich referatów, mów 
i ate., do najbardziej odległych krań- 

ców Rosji. 

    

  

Zaburzenia 
Żołnierze Tsang- Tso - Lina 

utrzymują porządek. 

MOSKWA, 29.VI (tel. własny). So* 

wieccy korespondenci donoszą z Pa- 

kinu, że oddziały Tsang-Tso-Lina ne 

  

jrozkaz swego dowódzcy zajęły neu 

tralną pozycję. ы 

Według sowieckich informacji do 

wódzca oddziału ma stały kontakt z 

angielskim konsulem. 

Powstańcy na swe żądanie, aby 

wojsko chińskie Tsang-Tso Lina bro 

niło mającej się odbyć ich manifas 

tacji — otrzymali odpowiedź, że ma- 

nifestanci nie zostaną dopuszczeni 

do dzielnicy cudzoziemskiej, o iie zaś 

powst. 
nastąpi aresztowanie przyw 

ańcy przekroczą ten zakaz, to 
ódców 

wiarzyć trudno że to w szkole robiły 

młodziutkie ręce i głowy, np. Wykaz 

podręczników wydany przez Brataią 

Pomoc biadnym dzieciom, spostrze- | 

żenia meteorologiczne, podział par- 

celi, rozmieszczenie budynków itp. 

W matematyce, prócz zeszytów, wi- 

dzimy gecmstrję plastycznie trakto: 

waną i zrobione z kolorowych kar- 

tonów bryły umiarowa (VI odz). oraz 

kolorowe, efektowne tablice podo- 

bieństwo figur, 
Zajmujące bardzo Są Okazy ze 

szkoły dla niedorozwiniętych dzieci 

(p. Kaczyńskiej), nie różnią się od 

innych, widzimy doskonałą w pomy" 

śle tablicę z okazami materjałów i 

próbkami surowców, Z których się 

robi płótno, wełniane materjały, itp. 

Przechodzimy do robót ręcznych: 

umiejętne zużycie kolorowych szmał 

w aplikacjach ornamentacyjnych na 

dywanie w motywach ludowych śli- 

czne białe, zbytkowne hafty, (sarwet- 

ki na ampułki), wszystkie ściegi, ce" 

ry, szwy również zademonstrowane. 

Zeszyty z figurami kroju I obok ma- 

lutkie modele sukienek, koszulek, 

ksftaników, majteczek, spodniczek,   nie powstydziły biura techniczne, aż wykończonych jak cacka estetycznie 

| 

stu- 

= 

w Chinach. 
dentów i będą rozwiązane związki 

zawodowe. 

Tajne instrukcje rządu pskiń- 

skiego. Europejczycy w Pogo- 

towiu. Dalsza propsgańda an- 
tianglelaka. 

WIEDEN, 30.VI (Pat.). Donoszą Z 
Londynu: Obiegają pogłoski, że rząd 

w Pekinie wydał tajne instrukcje do 

wszystkich gubernatorów w całym 

kraju i polecił im trzymać wojska w, 

pogotowiu dla wspólnego ataku na 

Anglików w Chinach. 
Wszyscy cudzoziemcy w Kantonie | 

zostali uzbrojeni I zaopatrzeni w żyw” | 
ność. ` 

Chińscy mahometanie wysłali de- 

legatów do Indji i innych krajów, 

ko. Każda dziewczynka w 

starszych oddziałach VI i VIl musi 
sobie przez rok szkolny uszyć trzy 

sztuki ubrania.i nosi je zaraz, tych 
więc rzeczy nie widzimy. 

SŚliczae są roboty z szarego płót- 

„na, połączenie kolorowych peli i ja- 
jdwabiów wyszywanych na szarem 

tla lnianych tkanin, robi bardzo esie+ 

tyczne wrażenie, teki zwłaszcza, ©- 

prawy książek (introligatorstwo przed: 
stawia się skromnie, ale ładnie) pu- 

dełka są tak estetycziie, że niejeden 

by je chciał kupić na pamiątkę, Nie- 

złe są zabawki Z drzewa, natomiast 

szkaradne są wycinania laubzegą z 

drzewa, i tego jast Sporo, a podobno 
dzieci to najlepiej lubią, jėstto zre: 

sztą w programach szkolnych. 
Na osobnym stole widnieją mo- 

dele prac zbiorowych szkół: automo- 

bile, statki, warsztaty tkackie, domy, 
gospodarstwa całe, 

Na ścianach schodów, bajecznie 

kolorowe wzory do robót,kilimów, hzf- 
tów, lub kolorystycznie ujęte pomy" 

sły ornamentacyjne, niektóre bardzo 

skomplikowane, czysto I ładnie wy 

konane — od najmłodszych prób 

kwadracików, pasków, kółek i pisa- 

I slsganc 

  

„ niczem poważnem. Dwuch chłopaków, 

| nie lubiąc jednej z nauczycielek a 

' chcąc ją nastraszyć, napisało do niej 

list anonimowy z groźbami—! natem 

+ KONIEC. ю 
Co zaś do owego rewolweru z 

nabojami który rzekomo jeden z 

| uczniów miał przy sobie, to jak się o- 

kazało był on znaleziony w domu 
rzeczonego ucznia a należał do tam- 

że mieszkającego brata jego, sierżan- 

ts W. P. 
Gdzie tu zamach? Jski tu zwią: 

zek z tregedją w gimn. Lelewela? 

Po co nadużywać przypominania tego 

faktu i tak już ma wszystkie strony 

nie zawsze w odpowiedni sposób o 

mówionego; zwłaszcza przez „Dzien. 

Wileński*; poco rozdrażniać ledwo 

przyschnięte rany, bez najmniejszej 

ku temu przyczyny. Raczej należa- 

łoby sprawdzić u źródła otrzymane 

wiadomości a nie rozsiewać je w dal- 

szym ciągu ku uciesze  zgral dewo- 

tek, drobnych przekupniów, straga- 
niarek i innych podobnych im rów: 

nia bezkrytycznych czytelników tego 
pisma. Ask 

TATENA 

  

  
Teatr Polski 

Dziś po raz drugi 

dołnierz Królowej Madagaskaru 
krotochwila Dobrzańskiego. 

Począlek o godz. 8 m. 15 w. 

  

     
nek naklejanych lub malowanych ak- 

„warelą, do sporych tablic bogatych 

wzorów, 20 szkoła zwłaszcza odzna* 

' сга się tem zdobnictwem. 
W dziale geografji, widzimy ma- 

py, Aż do zbytku szczegółowe i dro- 

biazgowo wykonane. Czy nie zabiera 

to zbyt wiele czasu i nie przemęcza 

ucznia? Zspewniają nas że robią ta- 

kie prace tylko najzdolniejsi i że zo- 

stają one w szkole jako pomoce na- 

ukowe. Wykresy z meteorologii są 

imponujące, również mapy porów- 

nawcza. 
W dziale nauki o Polsce: tablica 

z obrazkami chat, typów, ustrój go” 

spodarski porównawczy, mapy bo- 

gactw polskich: kopalnianych, rolni- 

czych, rozmieszczenie ludności i t. p. 
W neuce o Wilnie, widzimy ładne i 
indywidualne pomysły: i tak szkoła 

21 dała obrazowo targi wileńskie na 
tablicy naklejając zwierzęta z drzewa 

i próbki towarów, któremi sią hand- 

luje na Łukiszkach, w Halach etc. 
To sazmo na Įarmarkach, „Kaziuku“, 

Św. Jerskim, Św. Jana, Św. Piotra i 
Pawła. Obok fabryki wileńskie, w 

próbkach rzeczowych uplastycznione. 

W dziale geografji, zaczynając od 

  
į  



` 
: 
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KRONIKA. 
SPRAWY ROLNE, m 

Dziś—Najśw. Krwi P. Jezus. į 
Sroda | jutro—Nawiedzenie N.M.P. nea 

1 = — Komlsja rozjemcza do spraw 

Lipca Wschód słońca— g 3 m. 19 | rolnych. W dniu 14 lipca r. b. od: 
—g 7 m.59 | będzie się w Lidzie postedzenie ko- Zachód # | 

3 | misji rozjemczej do spraw rolnych, 

Od redakcji. Niedzielny nu'' na którem mzją być rozpatrywane 
mer „Kurjera Wileńskiegu* nie WY- zewarte umowy zbiorowe, zawarte 
szedł z przyczyn natury techoicznej, pomiędzy pracodawcami, a robotni- 

niezależnych od Redakcji. „kami relnymi па powiaty stołpecki, 

URZĘSOWA. | nieświeski, baranowicki i wołożyński. 
_URZĘDOWĘ. 

— Nowy podział administra | 

cyjny Okręgu Wileńskiego wejdzie 
w życie z dniem 1-1-26 r. (x). — Kredyty z funduszu budo- 

— Sprawy paszportowe. Mini- wlanego. Kredyty z państwowego 
sterstwo spraw wewnętrzenych wyda- funduszu budowlanego udzielane bę: 
ło dwa rozporządzenia w sprawie dą poszczególnym gminom miejskim 
paszportów zagranicznych. proporcjonalnie do wpływów z po” 

W pierwszem rozporządzeniu za: , dztku od lokalów. 

broniono wydawać paszporty zagra- Zestawiwszy owe wpływy z kwo- 
niczne do Rosji dla rosjan, posiada- | tą przeznaczoną przez Rząd na fun: 
jących dokumenty Ligi Narodów, o ' dusz budowlany, obliczono, że okręg 
ile poprzednio nie otrzymali wizy na wileńskiej izby skarbowej otrzyma 
wyjazd do Sowietów, w drugiam roz tylko 3,7 proc. ogólnej kwoty fundu" 
porządzeniu zezwolono Delegaturze szu budowlanego. (x). 
Rządu na wydawanie paszportów na 
wyjazd do Łotwy, dla sezonowych , 
robotników rolnych. (x). 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

SPRAWY PODATKOWE. 

MIEJSKA. | a ZY. podatek od lo 

2 = bass placów. Państwo przekazało 

Bie „04 dnie 1 lipca to. podwyżka | Malsrsłowi miasta Alla wymias 
k я Е „ipodatku od юка placów nie za- 

E komorne wynosć bę paco na rozbudowę miaste. 
za 2 j4 | Do wymiaru tego podatku wydział 

cić a paso: Er podatkowy już przystąpił i liczba 

Przedwojennego komornego, za miesz- płatników wymienionych podatków 
kanie z 2-ch | 3 ch pokoi — 36 prac. wyniesie kilkadziesiąt tysięcy osób. 

Przedwojennego cz ia za mieszka- Tytułem odszkodowania za czynności, 

nie z 4-ch EW pokot 41 proc, związane z wymiarem i poborem 

za sklepy |inne pomieszczenia hand- W m skarb państwa wy- 

lowo przemysłowe, za które przedsta: : 2'31:‹:':::;2 A ESY 
wiane komor tosuaku rocznym = " 
nie kocie 800 rubli — 46 proc., kowych. Ministerstwo Skarbu wy» 

КОВЕ WZTEK 

się w Wilnie zjazd przedstawicieli 
Sejmików województwa wileńskiego, 
na którem będzie omawianą sprawa 
przejęcia przez ssjmiki te pracowni 
weterynaryjno rozpoznawczej. (x). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia. Na 1 czer- 
wca r. b. w państwowym urzędzie 
pośrednictwa pracy zarejestrowano 
1845 bezrobotnych. Na dzień 1 lipca 
zarejestrowano o 95 osób mniej, z 
tego 1306 mężczyzn i 444 kobiety. 

Na poszczególne grupy przemy 
słowe bezrobotnych przypads: meta- 
lowców — 161, przemysłu włókien: 
niczego — 24, przemysłu budowla- 
nego — 122, robotników niewykwa 
lfikowanych — 567, służby domo- 
wej — 195 i umysłowych pracowni: 
ków — 206. (x). 

— Z posiedzenia komisji od- 
woławczej. W dniu 25 b. m. w biu- 
rze obwodowego funduszu bezrobc- 
cia ocbylo się posiedzenie komisji 
odwoławczej od orzeczeń zarządu, 
w sprawie nie wypłacania niektórym 
bazrobotnym zasiłków. Na posiedze- 
niu "rozpatrzono 10 spraw, z czego 
załatwiono 4 przychylnie dla peten 
tów i 6 odmownie. (x). 

— Lustracja okręgowego biu 

ra funduszu bezrobocia. Ž ramie- 
nia Mintsterstwa pracy i opieki spo: 

łecznej we czwartek i piątek prze- 
| prowadził lustrację okręgowego biura 
funduszu bezrobocia p. Szymborski. 

— Brukarzy poszukują. Bodaj 
leczy nie pierwszy raz znalazł się w 
wielkim kłopocie państwowy urząd 
pośrednictwa pracy w Wilnie.   W dniu wczorajszym wpłynęło 

| zapotrzebowanie na 70 brukarzy, 
| wówczas gdy poszukujących tej pra 
cy obecnie zarejestrowano około 10 

, osób. (x). 
i 

E Nes Ki 

dodatki te więc będą otrzymywać 
pracownicy: dyżurni ruchu, dyspo- 
zytorzy ruchu, telegrafiści, zwrotni- 
czowie, spinacze, piloci, kasjerzy Osc- 

„bowi, bagažowi, magszynierzy, dróż- 
i nicy linjowi, dyspozytorzy parowozo- 
„wi, rewidenci wagonów, palacze, 
„Smarownicy i elektromonterzy. 
| - Dodatki dla dyżurnych ruchu wy- 
, noszą po 4 punkty za noc, dła In- 
nych zaś pracowników po 5, 3, 211 
punktów w zależności od charakteru 
pracy. 

į Nadmienić należy, iż związki ko- 
flejowe wystąpiły z wnioskiem do 
| Ministerstwa Kolei, by punkty pod- 
| niesione zostały o półowę. (x) 

z POCZTY. 

i 

  

— Studenci w urzędach pocz- 
towych. W związku z farjami letnie" 
mi studenci politechnik są przyjmo- 

wani dla cdbycia praktyki do służby 
w zarządach technicznych telegrafów 
i telefonów. 

Podanie z dołączeniem zaświed- 
czeń dziekanstów odnośnych wydzia- 
łów politechnik krajowych należy 
kierować do dyrekcji poczt i telegra- 

fów w Wilnie. 
Przez czas odbywania praktyki 

studienci otrzymają uposażenie wed: 
ług X, względnie XI grupy uposaże* 
nia urzędników państwowych. (x). 

— Organizacja przemysłu lu- 
dowego. Po rozpatrzeniu pisma ic- 
warzystwa popierania przemysłu lu- 
dowego w Warszawie, wydział po- 

wiatowy sejmiku Oszmianskiego u- 

chwalił powołać komisję przemysłu 

ludowego, której zadaniem było by 

należyte zorganizowanie już istnieją- 
cego przemysłu ludowego na tere: 
nie powiatu. (x). 

— Obywatelski czyn. W dniu 

- _Z_PROWINCJI. | 

za sklepy i pomieszczenia handlowo: 

Przemysłowe, który płaciły komorne 
w roku 1914 ponad 600 rubli — 

50 proc. (x) 
— Przegląd dorożek. Dzisiaj 

dało lzbie Skarbowej zalecenie, aby : 
urzędy skarbowe uważały za nadpła: : 
tę nadwyżki ponad 100 prac. podatku; eż 
majątkowego należnego od płatników | oai Sa 
pierwszych czterech stopni ' с 
stawie szacunku ostatecznego. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

właścicieli 
2 Ponieważ zdarzają 

na pod: się wypadki, że drobni właściciele 
od godz. 8 rano, odbędzie się na 
placu Łukiskim przegląd dorożek 
Nelė 1 — 150, 

Przegląd dorożek NNe 151 — 300 
odbędzie się w dniu 2 lipca, NeNe 301 
— 450 odbędzie się 4 lipca i pozo*. 
stałych N2N2 w dniu 6 lipca. į 

Prėcz koni w zaprzęgu, wlašci- 
ciele dorożek winni doprowedzič na ; 
Przegląd inne konie, używane na za- 
mianę przy dorożce. i 

pelne wanidurowania: rówależ 1 | ка аке Trockiego "zwróci się ; \ - cit s 
weźnicy, którzy dorożką kierują. (X)! do urzędu Delegata Rządu z soma 

Jednocześnie wyjaśniono, iż za- 
„liczenie nadpłaty wiano następować 
na inne podatki z urzędu, zwrot zaś 
w gotówce nadpłaty może być za- 

w razie braku zaległości w 
podatkach. (x) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

innych 

SPRAWY SZKOLNE: o zatwierdzenie i poparcie u rządu; 

rządzeny tylko na prośbę płatników. 

= Pożyczka na budowę szkoły | 

projektu pożyczki 100.000 złotych na j 
— Organizacja szkół powszech- 

nych. Do dnia 2 lipca każdy kie- 

rownik szkoły winien przesłać szcze- 

gółowy projekt organizacji szkoły na 

rok 1925 — 1926 szkolny, w którym 

należy podać ilość przewidzianych 

oddziałów z podaniem przypuszcza|- 
nej liczby dzieci w każdym oddziale, 
Tak samo kierownicy powinni podać 

przypuszczalne i porządane zmiany 

w personelu nauczycielskim danej 

szkoły, Wszystkie te projekty będą 

wzięte pod dokłedną rozwagę i w 

mierę możności uwzględniane. Spra- 

wę więc tę należy potraktować jak 

najpoważniej. (x) 

DZIAŁ STATYSTYCZNY. 

— Statystyka ludności Wileń- 

szczyzny. Według ostatnich da- 

nych urzędowych znajduje się w 

Wileńszczyznie 1.088.000 ludności, z 

czego Polaków 608.000, Białorusinów 
— 277.500, Żydów — 119.5000, Li- 
twinów—57.500 i Rosjan— 25.500osób. 

Na grupy wyznaniowe przypada: 

katolików — 652.000 prawosławnych 
— 284.000, wyznania mojżeszowego 
— 119.500 i innych — 32.500. (x) 

  

Polski, widzimy mapy, kolorowe ze- 

stawienia charakterystycznych cech 

różnych krajów lub części świata, w 

najrozmaitszych kombiaacjach, i znów 

mapy bardzo pracowite. 

' 

budowę szkoły 
kach. (x). 

— Pokazy hodowlane. Wydział 
powiztowy sejmiku Wilańsko-Trockie- 

rolniczej w Bukisz: 

r. b. pokazy hodowlane, które mają 
na celu zaznajomienie szerokich 
warstw naszej ludności wiejskiej ze 
sgosobami hodowli zwierząt jak rów 

nież z wynikami jakie Brzy takiej lub 

innej hodowli otrzymać możne. 
Według nie zatwierdzonego jesz- 

cze ostatecznie projaktu pokazy ho- 

dowlane zorganizowane będą w Nie- 

menczynie w dniu 8 sierpnia, w Mej- 

szagole 10 sierpnia, w Rudziszkach— 

12 sierpnia, w Turgielach — 19 sierp- 

nia i w Woraienach — 15 sierpnia. 

Pokazy te bezwątpienia zaintere- 

sują szerszy ogół i będą jednym z 

czynników podniesienia hodowli by- 

dła drobnych gospodarstw rolnych. 
— Budowa rzeźni. Do Delega- 

tury Rządu przesłany został przez 

Sejmik pow. Duniłowickiego plan 

budowy rzeźni w Duniłowiczach. (x). 
— Zjazd przedstawicieli sejmi- 

ków. W dniu 15 lipca r.b. odbędzie 

niej do nich flory i fauny, robota 

szkoły 24 ej. 
W dziale polskiego języka, prze: 

glądamy zeszyty z wypracowaniaini, 

oraz opracowania Pana Tadeusza we-   Przyroda przedstawia się bodaj 

najbogaciej; od początków śledzimy 
za jej rozwojem: pogadanki o zwie- 

rzętach znanych, rysowanie takowych, 

naklejanie wycinanek odpowiednich. 
Dalej morfologja roślin, sadzenia w 

słoikach z wodą, w wazonach, obser- 

wacje i dzienniczki wzrostu rośliny, 

dzienniczki obserwacyj z dziedziny ; 

rozwoju natury w ogólności, ad wio- 

sny do jesieni, obok rysunki koloro- 

we od ręki, z natury. Przy rysunkach 

zwierząt, ich upierzenie 

nie przypięte. Hodowla różnych wod- 
nych zwierząt, ślimaków, żab w akwa- 

rjach, jest i małe terarjum. Dalej w 
V oddziale rośliny suszone, ślicznie, 
wytwornie zrobione zielniki, zbiory 

pod szkłem żuków, motyli i t. p. o 
wadów, kamieni z działu mineralogii, 

obok zeszyty z kolorowemi, często 

bardzo estetycznemi rysunkami zwie- 

rząt lub roślin. Zwraca uwagę ogrom= 
na tablica, zawierająca zestawienie 
rozmaitych stref świata i odpowied 

dług poleconego wzoru: więc ryso- 

wanie i malowanie poematu, a obok 

plany Soplicowe, okolicy całej bar= 

dzo starannie wykonane. To się nam 

wydaje bezcelową i niepotrzebną pra- 

cą, nie mogącą nica nic zbliżyć dzie- 

ci uczueiowo lub rozumowo do na- 

rodowego naszego poematu. 
Szkoła 28 przedstawia swėj tygod- 

nik Światełko w ładnie ozdobionych 

okładkach, zawierający szereg „refe- 

ratów” na różne tematy poważne I 

lub uwłosie- | fantastyczne. 
Obok historja polska również wy- 

kładana sposobem obrazkowym, Nu 

strowana w zeszytach (kolorowa ma- 
py, zestawień, życie Polaków za Ja- 
giellonów kopje nie zbyt udane), ten 
dział przedstawia się jakby gorzej, 

bardziej martwo i ubogo. 
Religia tym samym systemem G- 

brazkowym prowadzona, widzimy ła- 

dne albumy z sentencjami z pisma 

Św. ilustrowane pocztówkami czy 
obrazkami odpowiedniej treści, tro* 

go organizuje między 8 s 25 sierpnia | 

'domów na terenie Wilns i okolic 
wyzbywają się ich z powodu ciężkich 
warunków materjalnych, a przy po” 
mocy bardzo drogich i niesumien- 
nych pośredników, przeto Zarząd 
związku tychże właścicieli zwraca się 
do nich za naszym pośrednictwem 
BY starali się wytrwać i nie wyzby: 

|wzli się swego mienia, a gdy już nie 
będą mieli innej drogi, zwracali się 
do Zsrządu związku a ten im postara 
się ułatwić sprzedaż bez udziału po- 
średników. 

Penadto Zarząd wzywa wszystkich 
drobnych włeścicieli do zepisywania 

isię na członków banku związkowego, 
futworzenie którego przyczyni 
znacznie do polepszenia ich bytu. 

| Związku ul, Archanielska 12, 
| — Sprostowanie. 

wych w Wilnie komunikuje za na 

Związku Dozorców 

jańskim Związkiem Dozorców Do 
mowych co jest zwykłą 

Domowych*. 

dą tym pracownikom,   godziny  pełnowertościowej 

  

chę tablic symbolicznych  nieeste- 
tycznych, 1 rysunków kościołów. 

| Ogrom jest tega wszystkiego i z 
5 przyjemnością by się chodziło kilka 
/ godzin oglądając poszczególne prace. 
Co raz jest lepiej, tak znaczna róż 
nica w rozwoju dzieci i pomysło- 
wości od paru lat. Niech widok tych 
wyników tak bogatych, będzie za- 
chętą dla dzieci, rodziców i nauczy: 
ciel, a tym ostatnim wynagrodzi 
choć w części ciężką pracę, jakże 
często w nieodpowiednich warunkach 
i niemiłej atmosferze. 

jest wystawa prac uczniów 
oddz. w Stacji doświadczalnej pana 
Dmochowskiego, jak się przywykło 
mów.ć i słusznie, bowiem ogrom ser- 
dacznego trudu jednego człowieka 
stworzył tę placówkę. 

Nzjprostszych używając materja- 
łów do zbudówania swych przyrzą-   dów, wymyślając uproszczenia by jak 

, najoszczędniej i najłatwiej dać dzie- 

|ciom maksimum wiedzy, zbudował 

; p. Dmochowski swój gabinet fizycz- 

| no” chemiczny. 
| Młodzież przychodzi tu z nauczy 

|cielem, słucha wysładu, robi sama 

się 

Zapisy przyjmują się w Zarządzie 

Zarząd Kla- 

| sowego Związku Dozorców Domc- 

szym pośrednictwem: „W Expressie 
| Wileńskim z dnia 27 bm. ukazała 
się wzmianka, że Zsrząd Klasowega 

Domowych 
na posłedzeniu swoim w dniu 24 
bm. uchwalił połączyć się z Chrześci- 

insynuacją, 
gdyż klasowemu Związku dozorców 
domowych ze względu na dobrobyt 
swych członków ani się śni łączyć z 
Chrześcijańskim Związkiem Dozorców 

Z KOLEI. 

— Dodatki na ncceną służbę. 
Dodatki na kolejach wypłacane bę- 

którzy pełnią 
służbę nocną w czasie między godzi- 
ną 22 a 6 i to co najmniej przez 3 

pracy, 

Dodatkowym niejako pokazem, | 
Vi i VII! 

26 czerwca r. b. gimnazjum państw. 
im. św. Kazimierza w Nowej Wilejce 
przeżywało podniosłą chwilę przeję- 

cia na rzecz tegoż gimnazjum bibljo- 

teki, będącej darem prefekta ks. d-ra 
Władysława Fraszkiewicza. Niestru- 
dzony ten działacz i przyjaciel mło* 
dzieży złożył jej niezwykłą, hojną 
ofiarę: 3000 tomów pierwszorzędnej 
wartości naukowej, gromadzone z 

pietyzmem i zamiłowaniem zbieracza 
Ji bibljofila stało się własnością gim- 

nazjum, wielkim szkolnym  księgo- 

zbiorem, z którego uczniowie czer- 

pzć będą wiedzę i wdrażać się do 

systematycznej pracy naukowej. 

Wysoce obywatelski czyn ks. d-ra 

ności uczniów i nauczycieli 

człego społeczeństwa. 
  

  

Teatr i muzyka. 
— „Żołnierz królowej Madaga- 

skaru*. Wczorej w Teatrze Polskim wy- 
stawiona premjerę świetnej  krotochwiii 

Dobrzańskiego „Żołnierz królowej Mada 

gaskaru" w nowej inscenizacji t pomysło- 

w<j reżyserji K, Wyrwicza. Akt drugi (pod- 
czas próby w Teatrze) dał pole do popie 

sów choreograficznych zespołowi baletowe- 

mu z udziałem uroczych sióstr Korzeniow 

  

grą, ale również tańcem I śpiewem. Cała 

galerja typów z przysłowiowym „Mazurkie- 

wiczem— bój się Boga* daje wielkie pole 

naszym artystom do stworzenie ciekawych 
postaci, jakby żywcem wyjętych z pamięt- 

ników Kostrzewskiego. Dziś „Żołnierz kró- 

lowej Madagasksru". 
— „Moc Sachusowa*. Teatr Letni 

od kilku dni bywa szczelnie zapełniony na 
pięknej operetce „Noc Bachusowa", w któ- 

|rej W. Kawecka ma ogromne pole do po- 
' pisu, zarówno wokślnego, jek I finezyjnej 
gry. Dzłelnie jej sekunduje p. Z. Kosińska, 
która z swym partnerem  Brusikiewiczem 

tworzą żywą I niezmiernie komiczną parę. 

K Krugłowski, jako Neron wygląda portre- 

towo, a swe powsżne arje śpiewa z właści- 

wym „talentem. Dziś i jutro „Noc Bachu- 
SOWA”. 

      
   
    

każde doświadczenie, 
dane, i rotuje w zeszytach, 

przerabia za- 
rysując 

przyrządy i ich funkcjonowanie. Z 

tego sią uczą. Innych podręczników 

jak żywe doświadczenie własne, nie 

mają. Od najpierwszych zaczynając, 

widzimy rysunki z fizyki i chemii na 

tablicach dużych (telegraf, telefon), 

a obok zeszytów przyrządy do do- 

świadczeń z ciepłem, z mieszanina- 
mi oziębiającemi, z ciężarem gatun: 

,kowym itp. Obok elektryczność, też 

domowym”, doświadczalnym sposo: 

ibem zmontowana 1 pokazywana. 
Potem światło, urządzenie pomysłu 

p. dyrektora, pryzmy szklane i czar: 

ne tablice, a za niemi światło, pada- 

jące przez szpary i dające dowolny 

obraz świetlny, promienie przenika- 
jące soczewkę it. 

Obok zeszyty z higieny i anato- 

mji, dokładnemi, malowanemi obraz- 

kami ilustrowane. Dalej skamplikc- 
wane przyrządy elektryczne, maszy: 

na indukcyjra cewki rozmaite, 
Bogaty dział mineralogji zdobył 

p. Dmochowski do szkolnej pracowni 

kwestując u różnych instytucji pol 

skich naukowych, u szkół, w fabry- 

kach i w warsztatach. 

Araszkiewicza prócz głębokiej wdzięcz- ; 
gimna- 

zjum winien spotkać się z uznaniem | 

skich. P. Jaroszewska. grająca rolę główną | 

w tej krotochwili, zachwyca nie tylko swą | 

' 2 

Ruch wydawniczy. 
— „Ruch Prawniczy, Ekonomicz- 

ny I $ocjologiczny. Wyszedł z druku 
3-ci zeszyt „Ruchu Prawniczego, Ekono- 
micznego 1 Socjologicznego“. Na treść ze- 
szytu składają się: Artykuły: , Kilka uwag 
o Konkordacie' (prof. Abraham); Komisja 
Kodyfikacyjna w Rzeczypospolitej Polskiej 
tórół. Ferich); „lndywidualizm i uniwerse- 
lizm w Konstytucji marcowej" (prof. Ja- 
worski); „Myśli © reformie konstytucyjnej" 
(artykuł specjalnie dla „Ruchu* napisany 
przez d-ra Roberta Redsieba, prof Uniwer- 
sytetu Strasburskiego); „Rozjemstwo | po- 
jednanie" (prcf. Szymański); „Rozwój go* 
spodarczy Gdańska a portów niemieckich* 
(W. Winid); Przegląd piśmiennictwa: 52 re= 
cenzyj I sprawozdań krytycznych z zakresu 
prawa, ekonomii I socjologji oraz obfita 
bibljogrzfja odnośnej literatury polskiej 1 
obcej; Przegląd prawodawstwa administra- 
cyjnego, skarbowego, kronika ustawodaw- 
cza, Sądownictwo: Przegląd orzecznictwa 
karnego i cywilnego Sądu Nejwyższego 
oraz orzecznictwo Najw. Trybunału Admi- 
nistracyjnego; Projekt Kodeksu Karnego 
prof. Makowskiego i in; Kronika Ekono- 
mlczna: stosunki walutowe spėldzielczošė, 
ubezpieczenia,  gospodźrka komunalna, 
gospodarka światowa. Miscellanea. 

Prenumeratę roczną w wysokości 15 zł. 

przyjmują wszystkie księgarnie w Polsce. 

| Rozmaiłości. 
/Pchły w parlamencie 
| angielskim. 

Angielska lzba gmin przeżyła niedaw- 
no wesoły dzień. Mianowicie edbyla się 
tam debała, której treścią były losy pcheł. 
Towarzystwo ochrony zwierząt wywołało tę 
debatę przy pomocy wniosku postawionego 
pizez posła-generała Cockerilla. Cockerill 

, wystąpił mianowicie z wnioskiem o zakaz 
, przedstawień, w których biorą udział ire- 
'sowane konie, psy I inne zwierzęta, Wed- 
jług projektu tej nowej ustawy, każdy zśj- 
| mujący się produkcjami zwierzęcemi, musi 
| poddać się rejestracji, aby można było nad 
į nim rozciągnąć kontrolę. Izba wyższa do= 
| dała do tego projektu pewne poprawki, 
| rozciągając ustawę na ptaki, ryby, żaby, 
jaszczurki, odrzucając jednakowoż ргоро- 
nosany dodatek o pchłach tresowanych. 

) Skoro projekt powrócił do Izby gmin, 
wnioskodawca gen: Cockerill, żartując z 
poprawek dokonanych w lzbie lordów, ubo- 

, lewał humorystycznie, że pchły tak mało 
, mają przyjaciół Wśród ustawicznego šmie- 
;chu wszystkich posłów, wygłaszał on na 

| stępujące przemówienie: „Nie należy pomi- 
« jać tego, że skok pchły przewyższa 30 razy 

jej rozmiary. Jest to najbardziej zadziwia- 
„jący wysiłek pracy w całym świecie, przy- 
czem kompletnie niezależny od jakiego- 

i kolwiek kapitalisty. Ale jednak, eni liberali. 
ani partja pracy, nie wyciąga ręki pomoc- 

* nej nieszczęsnej pchle*. 
į Debata o pchłach skończyła się wybu- 
chami ogólnej wesołości, jednakowoż bez 
żadnych konkretnych w tym kierunku, wo- 
bec czego rzedstawiernia  tresowanych 
pcheł, będą dalej dopuszczalne bez kontroli: 

Mody. 

į Kamizelki damskie. 

    

O DA, 

у Modne przed wojną kamizelki damskie 

znowu wracają do łask. Jest to moda og- 

romnie praktyczna, gdyż taka kamizelka 

łatwo da się zrobić z „byle czego”, a niema 

przecież domu gdzieby się nie znalazło 

owo „byle co”, mogące wystarczyć conaj- 

mniej na kilka kamizelek. 
Krój—oczywiście niczem się nie róż- 

nlący od kroju kamizelki męskiej, co ma 

znów tę dobrą stronę, że łatwo ją „prze- 

kroić” z ksmizelki męża, aibo poprostu tę 

ostatnią zahaftować całą kolorową włóczką 

jl tym sposobem mieć tanie praktyczne i 

niadne ubranie. 
Do jdsnych letnich sukienek bardzo się 

"na kamizelki nadaje wzorzysty jedwab, 

brokat, aksamit, felpa, jasne futerko, zahaf- 
towana kanws | wszystke inne resztki z 

zeszłorocznych sukien, bluze», szlafroków, 

plaszczykėw, abażurów do lamp i poduszek 

na kanapę 
Kamizelki sportowe można robić z 

irchy ślbo ze skóry, lub też z cienkiego 

sukna obrzeżając kieszonki i dziurki do 

guzików wąskimi paskami kolorowej skóry. 
Takie skórzane paseczki możne uzyskać 

bez trudu pokrajawszy w kawałki starą 

portmonetkę, torebkę albo porifel. Jeżeli 

ktoś ma w domu skórzne fotele klubowe 

to bardzo łatwo | o guziki ze skóry, bo 
"wiem poręcze tych foteli przeważnie posia: 

dają takie guziki, klóre bez Żadnej dia 
„mebli szkody można poobcinać i do kami: 

zelki przyszyć: (I) 

ladzie dobrej woli i oto mamy co 

d:isciom pokazać. A one same 

(szkoła: 21) zrobiły do swej „Do- 

Świadczalni”, tsblice, by na nich u- 

mieścić np. węgiel i węglowce, wę” 
glowodany, tłuszcze roślinne i zwie: 

rzęce, okazy gleby, skał i tp. Obok 

małe laboratorjum chemiczne, też 

najprostszemi sposobami zrobione, 

od butelki, słoiki, miski, trochę drze- 

wo, drutu i rurek gumowych lub 

szklanych, naftowa lampka i... wydo* 

bywają sobie tlen, wodór I co tam 

do wykładu potrzebne. 
Itaka instytucja żyje, wstyd wy- 

znać, z żebraninył 
Magistrat dał plac na ogród, lo* 

kal, światło, opał, wodę i opłaca je- 

dnego woźnego. Kuratorjum wspo- 

maga resztę potrzeb — ale budżetu 

nie ma stałego. Przecie to jest 
skandal! 

Nie bardziej nie jest godne ро-   
Poprzysyłali | 

parcia, jak tek potrzebna i tak prak- 

tycznie urządzona instytucja, gdzie 

bez blegi, i wielkich kosztów, osięga 

słę tak znaczoe i dodatnie rezultaty, 

| Hel. Rom, 
—
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: 7е sportu. { 400 mtr. startuje 11-tu. | = NE W. ej 5 ы Kobieta-lekarz : | Giełda warszawska 
$ ł а ‚ Саж |ск — 5,79 mtr, II. Kun'n $ : in. d.,Saylieki (W) — 568 sek: (rek: ckreg., | > GS) BZ! ne. Ill Y iczerek (Ba) -| Dr. Zofja Zeldowicz = d. 30—VI 25 r. Giełda pieniężna 

Otwarcie placu tenisowego A. Z. 5. !- Grzędzielski (W) — 60,1 sek, lil. Gąsio- į | į sprzedaż _ kupno ę | rek (1 p p. leg.). 5,40 mtr. Prócz tego 4-ch przekracza 5 mtr. on eil Ados Marginiai * Belgia 2340 ti 15 = 
{ 29 b. dzinie 12 - rzyjm. 12—5, Ul. Mickiewicza m. 4. J i * > 

5 34 A aaa ads, pis: | 1500 mit. startujo 19. i AIR Z: SEE ZĘ Holawója 20900 ny 20830 
ы cu tenisowego A. Z. S$. w Ogrodzie Ber- ; I. Szmukler (Žyd. T. G. S.) — 456,6 sek» „  /; Hryhorowicz (Wy — 2.75 mtr., II. Sel- Cen r nko e Londyn — 25,33 25,89 25,27 
& nardyńskim. Należy podziękować Sekcji 1). Rudnldński (Ż.T.G S.) — 458 sek., I'. Sa: : er (1 p.) 2,68 mir, li. Abramowski (I p.)— y y we. Nowy York 5 181/2 5,20 517 

: Tenisowej A Z. S, że acz późno, łecz dó- | dowski (Pogoń. Po za konkursera Halicki 243 mtr. (po za konkursem = 2,77,*). Wie- Na rynku wileńskim notowano w dnlu Paryż 23,80 23,6 23,54 
* Ę „osz Sa KE ZSEE; ' (Pogoń Lwów 4'32 sek. <czorek po za konkursem — 2,3 mir. 30 b m. następujące ceny: Praga 15,441/2 15,48 15,41 

в ort. Wspaniałe dobieg ealnie równa = й , 

doskonale przepuszczająca nawierzchnia, | 6000 mitr. startuje 19, kończy 10. Chód 2000 mir. stariuje 4-ch. Cheb PY: EU м } ЁЁ Włosy RE 18:30 330 
pozwolą na prawdziwie sportową grę, a co | l. Sadowsk! (Pcgoń) — 18%47,8 sek, 1. Farba (Ż.T G. S.) — 11'40.4 sek. (czes S Žas 42 Szwajcarja 1011102 — 101,37 100,86 
zatem idzie, na rozwój tego plęknego spor- „|, Fndruszkiewicz (Sokół), Il. Ciechocki dobrzy), Il. Bastecki (Ż. T. ©. 5.) 12344 зеК. ' Maka 50 prče. pyllowa | 55 Stockholm 139,39 139,74 138,85 
tu. W dużej mierze jest to zasługa nie-  (Wjlja). Po za konkursem Halicki — 17,24 3 : JO prócz J Sa 52 Kopenhaga 99,10 99,35 58,85 

3 zwordowanej pracy członka.zarządu Sekcji sek. — sirócił 41 sek, na zdjęcie pantofli w ogólnej klasyfikacji. i sios SUS с 42 Funty ang.  25,251/2 25,32 25.19 
4 kol. Mokrzeckiego Stofana. jw czasie biegu. 1 miejsce—T. S. Wilja — 80 pkt. 15 za- | Mięsa wieprzowe . . « « « « . » 2,20 Franki fr. 2409 24,96 24,84 
i Jak: kod jasz Magistrat w swoim ; P j Mię P' К 
3 aka szkoda, że nasz AA i 110 mi totka mi wodników. ы j mz OBIĘCE = AL O 1,40 8 proc. Pož. konwers. 71—72, 

czasie odizucił podanie R Z. S. o plac Z: Il miejsce—Ż. T. G. S. — 18 pkt. 14 ze-| „  buranie. . . « « « «. «.. 200 Poż. kolej.  90—85,—90 
Ъ obok góry Zamkowej, na którym miały być Il. Wieczorek (3 p.)—20,6 sek., Il. Kost- wodników. t wółowe tetiELest 1,55 Pożyczka zł. 71—73,50 
Z wybudowane podobne cztery korty. Wilao : jgniuk (1 p.) — o 4 mtr. Il miejsce — 3 p. sap. — 11 pkt. 4 za-| | 5 i Ša S 1,30 Poż. dolar. _ 64,75—64 
| maa kale owada > rope i RZUTY wodników. $ „  koszerne I gat. . . . . . . 2,50 Ge listy z. T. Kred. Z. przedw. 21,45—21,10 
ы ‚ Że й я IV miejsce—1 p.p.leg.—9 pkt. (b. obie- ' Maslo przywcźne . . « « « « « « 5,00 0 listy z. warsz. przedw.  19,00— 
1 wygląd. WY: pracą nad ACE u Oszczep. startuje 15. cujący występ nowicjuszy w lek.atl.). й гРуп{оше 4,00 | 41/2 % warsz. przedwoj. 15,80—16,25—16 15 

„chowania p Reo. ! зр%г "' dż: = f L Wiśniewski (Pogoń) — 41,20 mtr, V miejsce — Pogoń -- 7 pkt. 35 z,tro ; Słonina krajowa 2,40 | 6/0 obligacje Warszawy z17r. _ 4,90—4,95 
A i OE ESO E Kūgio 1 (ŻT.G.S.) — 38,27 mtr., lil. Hry chę skandalicznie, gdy s'ę zsmży tradycje „ — атегуК. 2,35 | USE ORZEZRE WZA RZĘSY ZESPO Ма 

cypalnych. (x) ® horowicz (Wilja) — 35,77 mte. klubu i ilość wystawicznych zawodników —  Cukler kostkowy . . . « « . « ‚ 1,50 
lekko-atlet dy | 2 35 osób (33 proc. ogó u startujących) pO SKYSZME =. L) 1,20 Redektor Jozef Batorowicz. 

Okręgowe ias ocz Dysk. startuje 18. VI miejsce — Sokół — 2 pkt. 1 zaw. |; Kasza drobna jęczmienne . . . . ТО | евысовыталатуюнюкати. WO REA TOKIA 
= 1. Wieczorek (3 p. sap.) — 33,52 mir. VII miejįsce — Ž. A. K. S. — 1 punkt. i > Calė gryczana . . « . . . 90 Wyprzedaż MEBLI 

Odbyte w da. 27 i 28 b. m. zawody | (rek. okr.), Il. Paraszkiewicz (Wilja) — 28,07 8 zawodników. Ryż cały „ « . «. . .. 60 УР 
wykazaly, že jednak posladamy materjał ; mtr. ll. Pucz (I p. p. leg.) — 26,32 mtr. VIII miejsce — Sparta — O punktów — ; Ser domowy . . . . . « « . ... 1,20 | pokojów: jadalnych, sy plalnych, saloników 
lekko atletyczny doskonały, któremu po- : 1 zawodnik. fSól biała. «.. . . « . . ; 85 I części pojedyńczych 
trzeba tylko odpowiednich trenerów i tre- Pchnięcie kulą startuje 17. A gdzie się podzieli reprezentanci „A. Ryba szczupak . . . ©. . . 2,50 S. AŃCELEWIiCZ 

Е ningėw by Zz powodzeniem mėdz wspėlza- . Wiro-Kiro (Wilja) — 9,46 mtr., Il. Wie. Z. S*u, którego tam niestety nie zauważy- Mydło . . . . . . « «1 1. . . 1,40 wii e н 

= wodniczyć z resztą Polski. j czorek (3 sap.) — 942 mtr., III. Angiel 7 Т. liśmy Czyżby A. Z. S. zwinął sekcję lekko- Nafta lite. » .  « 2 «12 11» 40 mo, Mi 15, ul. Niemiecka Rz 15. 
dE r óniżai: 6.8.) — 9,25 mtr. stletyczną? Šiladis Ari OT a> 20 

yniki poniżej: Pomijsjąc usterki niezależne wprost cd Mieko litr . . « « . 2 « 2: «+ 35 EB 2 ai H 
BIEGI. SKOKI. organizacji (okropne bieżnie | t. p.) zawody ' Jeja TO sztuk. |. -...- 1,00 i) seįko 

: przeszły dość spręžyšele, za co pod.lęko- Żyto 100 klg. . . . « ... « « . . 42,00 Choroby uSzu, gardła I mosa 
100 metr. startuje 17-tu. i w wyż startuje 17. wać trzeba p. por. Głowsckiemu — sekre- Jęczmień 100 klg, . . .. . .. 40,00 Jagiellońska: Ńr. 9, m. 3. 

I Ga:licki (Wilja) — 12,2 sek., il. Oświe- | I. Kunia 1 (Ż. T. G. S.) — 151,7 cm. tarzowi O. Z. L. A., kiórego jedynie pracy Owies Ria S 28,00 Przyjmuje od 9—10 rano. 
cimski (1 p p. leg.) — o pierś, Ili. Wieczo- Il. Osiński (Wlija) — 147 cm. III. Hryhoro, należy zawdzięczeć że wogóle doszły do Ziemniaki pud . . 1» 1 1 2 « » 2,00 W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
rek (3 p. sap.) o 1!/2 metra za 1 m. wicz (Wilja) 147 cm. skutku. (x) i Drsewo metr .. .. . . 9,00 od godz. 1—3 po po!. 

ZZOZ a oi aa aaa ——————-2——2————-———————————-—-2               

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wiino, Wileńska ; 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 
uszu, nosa | gardła 1—3; zębów 10—11; skórne | weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

w szpiłalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, glnekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłclowych. 

  

C. T. WH. Druż. Harcerska podaje do 
wiadomości N-ry wygranych: Nr. Nr. 2, 22, 
65, 91, 124 138 223, 245, 268, 284. 340, 
359, 361, 387, 521, 562, 591, 629, 663, 685, 
697, 747, 780, 847, 861, 928, 941, 955, 968, 
1000, 1012, 1016, 1092, 1093. 1176, 1196, 1254, 

  

  

i i L ! „imi, fotograf: iš ., - 1303, 1306, 1328, 1340, 5 ; : Gabinet Roentgena i elektro -Ieczmiczy powaey wakycmy mośzż. Uukiwałorjum analityczna, _ | 1573, 1584 M 
M Ogółem sprzedano tylko 640 biletów. 

Przeznaczenie. Nadeślij | Przedmioty można odbierać za zwrotem bi-   

charakter pisma, swój lub 
zainteresowanej osoby, 
zakomunikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzenia. O- 
trzymasz szczegółową a- 
nalizę chaiakteru, okreś 
lenie zalet, wad, zdolno- | 
ści, przezneczenie. Ana- 
lizę wysyłam po otrzy- 
maniu 3 zł. Osobiście 
przyjmuje 12 — 7. Proto- 
kuły, odezwy, podzięko- 
wanie _ najwybitniejszych 
osób stolicy. Warszawa, 
Psyche Grafolog Szyller- 
Szkolnik, Piękna 25—34. 

Jletów, w firmie S. Krakowski—ul. Wielka 49, 
do 15 września b. r. 

UWEGA! Specjalna sprzedaż 

SZKŁA 5". 
Sów oraz różne 

Ceny fabryczne. 

N. ZALL, 
2 róg Rudnickiej i Wszystkich Swiętych 22. 

0304090205250403250565 (5 080262040354027400080004V50402 0425982323 0260QP 

  Mio aa do czynienia Z Urzętani Państwowe 
z w labiryncie korytarzy i pokoi i (tracić drogiego czasu 

a nie chce błądzić nadaremno, — znajdzie wszelkie informacje 

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

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

Do wynajęcia 

  

N оы pokoj 15—3 ® e Z powodu licznych naśladownictw pisto . J н 
Dom Handiowy s Ostrzeżenie!! letów belgijskich „BROWNING“, tej samej =. TAR Šias 

\№ formy i wielkości, lecz dalekich od oryginału 1 ai 
P TSS ZEN pod każdym innym względem, ostrzegamy PRACOWNIA : 

zębów sztucznych 

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21 

za. 
Pokój 

w nowoczesnym komfor- 
towym domu z pełnym 
utrzymaniem do wynaję- 
cia. Gdańska 6, m. 8, od 

11—5, telef. 648. 

  F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. cdp. 

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

5 kupujących, że oryginalne browningi belgij- 
—) skie meją nópis jak na rysunku: 

„FABRIQUE NATIONALE D' RRMES 
de GUERRE, HERSTAL, BELGIQUE, 
BROWNING'5 PATENT-DEPOSE“ 

i zaopatrzon? są w monogram „Е. N.* zobu 
tro: rękojeści. Baz tych znaków pistolety nia 

są powszechnie znanemi oryginsinami brow* 
ningami, chociażby były belgijskiego wyrobu. 

a Żądać we wszystkich składach broni. 
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ss : : : Fortepjan 
Wa balo Tomai Varinis | nk AAS Jeneralni przedstawiciele na Polskę i Gdańsk: | Rais ooo 
we i zagraniczne. Palta męskie A S gu а а Ё к 

mowe. Palta damskie gotowe i na zamówienia. RZA Ra с о. 

Własna zuatwd krswiecka wykonuje pod gwa- & Warszawska Spėlka Myśliwska z Letnisko 

  

        

  

Przeróbki ubrań, rancją wszelkie zamówienia. 
palt i futer. 

- Fw dziale meblowym 
Stale duży wybór różnych mebli. Przyjmuje: się wszelkie ro- 
boty stolarskie. Meble biurowe pierwszorzędnych fabryk. 
Łóżka żelezne od najtańszych do najdroższych. 

koło Dukszt z utrzyma- 
niem 4 zł. dziennie. Las, 
Jezioro. Dowiedzieć się: 
Pańska 21—2, między 

godz. 3—6 popoł. 

 Telafan Nr. 19—17. Warszawa, ul. Królewska 17. Tel. Zarządu 78—27, 

> Oddziały w WILNIE, ui. WILEŃSKA 10, w Poznaniu ul. Gwarna 12. 
) 

POŁACCAEGYZ CE CZCACZ CZCI TACA GLEBA BABA 852665 
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P. dzial bl fach dzona acownia i į 4 

tapicerska. "Na prowincję sysylamy 2a zaliczeniem kole SPRZEDANO WiĘCE) NiŻ DWA MILIONY stoików | 
jowym I pocztowym. Ulgowe warunki. MŁODOŚĆ p s ) 

< 7 

i ŚĆ / syłamy caly komplet do golenia: 
PIĘKNOŚĆ 8 % 1) Najlepsza Boise. ogi „Śclingen”. | 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych са)е. M ER MIE EE a 
KAŻDEJ wej angielskiej skóry. 4) Miseczkę czysto alumin: 

BIURO REKLAMOWE ||| |"YRE SEE nia. 
RO IECE a е w stko ezem ł ara wysyła- Kolno my z zai tenie Ada Mesa Ть 

> aż bia 7—4, (Skład frontowy, firma przedwojenna) 

Stefana Grabowskiego СА2 b deny Toi Miega dr akadanų 
olenia. 

AŻ raz! = mu ` 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 („| JMETAMORPHOSĄ > 

| ALNIE piegi PN + ALL ЛОЛО ОНОН ОР ОЛАОНОВ 

4 iej. * tyli k lad: chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej i ąkani šelgde prek = sę 

Warunki najbardziej dogodne. i 8. Żyłkiewicza, Warszawa, Chłodna 22. : 
| Posaukaję mieszkania Na i letni przyjmuje się WERS w Warsza- 

> ВЙ za | z 3—4 pokoi z kuchnią | wie i w Miedzeszynie, w willi własnej. 2—1 
iemirów m roj możliwie z wygodami w 

posiadać А AE ul PACAN I ENA = a ; 
0 r KTO CHCE psia. DARMO otwarty od d.10 majal |; 7,2, died pod 

młinłen zaprenumerować najtańszy tygodnik ilustrowany lita: Autobus odchodzi z Rawy Ruskiej, dwo Garbarska 1. RA 5 JON 

racki i społeczny „BIESIADA LITERACKA" o bardzo zaj- rzec, codziennie do 4-go czerwca b. r. 2 я 

mującej treści, pod kierunkiem literatkim Edm. Jezierskiego, o godz. 5-ej popołudniu, od 5-go czerw- : ‚ @: 

przy współpracownictwie wybitnych sił literackich, gdyż ca o godz. 11.30 w południe. 6—4 Polska Qrukarnia i ||- ių || p 
M otrzyma jako premjum || Do 1 lipca ceny zniżone bsz konkurencji: Nakładowa 
52 tomy zajmujących powieści najcelniejszych autorów polskich 52 (eryginalne czeskie) 1 obcych, każdy objętości od 160 do 240 stron druku To s 66 еа kelnės RATA 

a esės ania 10 ow || Przedstawicieli |» a ry leje kcja I administ. : Ма a, N -Świat 50, tel. 291-60. to z zach, cho в ych, 

ais w PK. 00 7.464. frenutasdicd zanie z dodatkiem księśliowy?i S WILNO, nerek, wątroby i in. 
Miesięcznie zł. 5 gr. 20, kwartalnie zł 15 gr. 60, półrocznie zł. 31 gr. 20, na prowincję poszukuję. Żądeć w składach aptecznych: Segela, Gru- a 
rocznie zł. 62 gr. 40. ne przyjmują: Administracja oraz S Fzbryka Cukrów i Czekolady. Oferty: K. Go- l. Zeligowskiego l. žewsklego, Charytonowicza i w aptekach. 
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