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Uwadze czytelników !!! 

W rocznicę otwarcia sklepu farb 
od 3—7 b. m. kasa odlicza 10%0 rabatu kupującym w sklepie farb 

F. RYMASZEWSKIEGO 
ul. Ad. Mickiewicza Ne 35. 

  

    

i wyższych. 

Mapy. 

Księgarnia t skład nut 

Gebethnera 4 Wolffai S! 
Wilno, ul. A. Mickiewicza Nr. 6. 

Stale zaopatrzona w dzieła naukowe z wszelkich 
Literaturę piękną polską i obcą. 
Podręczniki szkolne dla szkół 

Nuty i nowości muzyczne w ogromnym wyborze; 
Zaopatrywanie czytelń i bibliotek. 

Atlasy. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

: @ 
Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom I Przemysłowcom 

poleca się 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: 

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

Ceny bardzo przystępne. е 
Сча (НЕ ТЕ КК EA CZ ЕЛЕ УЕНИ М9 К) ИНЕ - КЕБ ОЕ ИО GIG КЕН EET ооа аЙ 

Gospodarcza polityka Polski 
w Stosunku do Ziem Wschodnich. 

  

Telefon 6—24. 
gałęzi wiedzy, 

powszechnych, średnich 
   

    

Globusy. 

   

  

Tel. 82. | 

W okresie wojennym, dzięki roz- 

wojowi  przeraysłu  amunicyjnego, 

wszelkie chemikalja nabrały poważne- 

go znaczenia. Gdy z drugiej strony, 

Rosja na czas pewien przestała być 

eksporterem wogóle, Polska dzięki 

Kresom zaczęła zajmować — przej. 

ściowo zresztą, jak się to obecnie 

okazało, — duże stanowisko, jako 

eksporter drzewa surowego i pew- 

nych pół-produktów, jak np. terpen- 

tyna surowa. Dziś już sytuacja jest 
zasadniczo zmieniona: drzewo pol- 

skie, nie mogąc pod względem ja- 

kości konkurować z drzewem np. 

szwedzkiem, czy noerweskiem, ustę- 

puje w cenie drzewu resyjskiemu. 
1, choć eksporterzy drzewni skłonni 

są przypisywać zastój obeeny w bran* 
ży drzewnej, polityce taryfowej i cel- 

nej gabinetu Grabskiego, to jednak 
różnice w cenach są tak znaczne, że 

drzewo polskie loco Gdańsk oferują 
taniej, niż kosztuje produkcja i wy- 
wóz do stacji załadowania. Pozatem 
należy zwrócić uwagę, że gospodarka 
leśna, zapoczątkowana na Kresach 
przez okupantów-Niemców systemem 
wojennym rabunkowym, do dziś pro- 
wadzona jest w ten sam sposób. Nie 
pomaga tu iluzoryczna zresztą kon- 
trola władz. A jednak umiejętnie po- 
prowadzona eksploatacja lasów mo- 
że dać wiele: należy jednak zdać so- 
bie sprawę, że do wywozu  kwalifi- 
kują się w najgorszym wypadku pół- 
fabrykaty, 

Do tego, ogólnego przeglądu, wa- 
runków gospodarczego rozwoju Kra: 
sów należy dodać jeszcze słów parę 

co do Polesia, a prócz tego omówić 
specjalnie stan rzeczy w woje: 
wództwie stanisławowskiem. Jeżeli 
zdarza się słyszeć nazwę „polska Sy- 
berja“, nadawaną Kresom, to najle: 
piej może tytuł ten w najgorszem, 
iście polskiem rozumieniu pasuje do 
Polesia. Lasy, łąki i bagna—oto Po- 
lesie. Od czasu rozbiorów Polski nic 
prawie nie zrobiono dla polepszenia 
bytu tego kraju. Tłukły się, prawda, 
po zakamarkach kancelaryj Peter 
sburga projekty osuszenia Pińskich 
błot, ale zawsze utrącał je gorliwy 
Sztab Generalny. Linje kolejowe, 
przecinające kraj, wszystkie miały 
znaczenie raczej strategiczne, Nic 
więc dziwnego, żę dziś ludzie, którzy 
wiele widzieli, uważają, że kraju o 
tak rozkosznej pierwotności, tak blis- 
kiego typu dziewiczej Puszczy nawet 
w dżunglach Indyj szukać trudno, 
A jednak—obok kwaśnych łąk, Po- 
lesie posiada i łąki pierwszorzędne, 
a ludność tamtejsza chętnie hodowlą 
bydła się zajmuje. Jeżeli przed woj- 
ną Warszawa żywiła się mięsem wo- 
łów stepowych, to dziś znaczna część 
bydła sprowadzaną jest z Polesia. 
Rzecz jasne, że o prawidłowej hodo* 
wli niema dziś mewy na Polesiu: 
niema zdaje się, rasy bydła w świe- 
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Rokowania w tym względzie 

Mówi się w dalszy 
Wewn. 

Darowski. 

Dnia 2 czerwca rb. o godz. 12-ej 

p. Skrzyński przemówił do nuncjusza 
jąc znaczenie zawartego konkordatu i 
pieża tak dobrze nam znanej z czasu 
cjusz apostolski 

Województwo Stanislawowskia — 

jedno jedyne z województw kreso- 
wych posiada dane do stania się 

ośrodkiem produkcji górniczej, Sól i 
ropa naftowa — oto skarby, które 

według zgodnej opinji geologów 

znajdują się tam mniej lub więcej 

głęboko pod powierzchnią ziemi, Gdy 
dodamy do tego lasy — o charakte- 

rze nieco innym, bo górskim—mamy 

dane co do charakteru tego woje. 
wództwa. 

Oto bogactwa kraju. Teraz kwe- 

stja, jak je wydobyć i wyzyskać. Na 

pierwszy plan wysuwa się kwestja 
komunikacji, ; 

Gdy chodzi o pierwszą grupę wo: 

jewództw, mianowicie o województwa 

pólnocne — to zdać sobie musimy 

sprawę, że obok linji, mających i zna 

<zenie strategiczne, a więc zbiegają- 

cych się wachlarzowato ku Warszawie, 

  

Prezydjum Rady Ministrów uroczystość 
nych, w sprawie Konkordatu zawartego 
a Stolicą Apostolską. Dokumenty ratyfikacyjne przedstawił dyrektor pro- 
tokułu dyplomatycznego M.S.Z. p. Stefan Przeździecki. 

Po dokonaniu wymiany dokumentów minister spraw 

Mrs. Lauri odpowiedział nader 
niem, zapewniając o ojcowskich uczuciach papieża, 
nie wielkim przyjacielem odrodzonej Polski. 

a a 

cie, któraby w warunkach obecnych | jakoteż linji, idących wzdłuż granicy, 
tam nie skarłowaciała. Jednak z chwilą | potrzeba jeszcze szeregu linji kole- ; 
przeprowadzenia odpowiednich me: jowych, któreby ułatwiały komunika- ! 
ljoracyj, kraj ten stać się może je- | cję z Kłajpedą i Królewcam. Obecna 

Bilety w kasie cytku od godz. 1lej rano do końca przedstawienia. 
MADZI CES SIT ОННЕ KOŃ KAC WIA ORC RZE BA DEE CEDAR ETZ ROSI OBIE MA 

jgitacja przedleniowa gabinet jgzcze nie wyjaśniona, 
Pogłoski o zmianach na stanowiskach 

__ ministrów. 
(Telefonem ad własnego korespondenta z Warszawy). 

Sytuacja polityczna wywołana ustąpieniem wice premjera p. Thugutta pozosteje w dalszym ciągu bez zmiany. 
Z powodu wyjazdu polityków w okresie świątecznym p. 

mógł odbyć rozmów z przywódcami stronnictw. 
zapowiedziane zostały na dziś po poł. i będą trwać przez cały dzień jutrzejszy. 

1 ciągu o zmianie na stanowisku ministra 
przyczem brany « rachubę jest p. Makowski wysuwany przez P.P.S. Delegat Rządu na Okręg Wileński P. 

premjer nie 

Spraw 

Raczkiewicz, | wojewoda Łódzki P. 

W godzinach wieczorowych rozeszły się wiadomości iż przesilenie nie ograniczy się jedynie do fotelu Min. Spraw Wewn. 
wisko Min. Kolei i Min. Sprawiedliwości. 

Decydującym w tej sprawie ma być dzień jutrzejszy. 

lecz obejmie i stano- 

  

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
w Sprawie konkordatu między Polską 

a Watykanem. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

w południe odbyła się w pałecu 
wymiany dokumentów ratyfikacyj- 
między rządem Rzeczplitej Polskiej, 

zagranicznych 
apostolskiego Mrs. Lauri, podkreśla- 
przywiązanie Polski do osoby pa- 
jego bytności pomiędzy nami. Nun- 

serdecznem przemówie- 
który zawsze pozosta- 

naturalnemi portami dla polskiej Bia- 
łej Rusi, tak, jak nie jest nim Gdsńsk, 
ani Gdynia. Konieczności natury go- 
spodarczj zmuszają i Litwinów i' 

„modus vi-- Niemców, do ustalenia 
vendi”, gdy tylko ich nadzieje na 
wypadek nadzwyczajny — na wojnę 
na wschodzie Europy — miną. W ka- 
ždym razie z punktu widzenia go- 
spodarczego szukanie okazji do po- 
rozumienia choćby z Litwą jest ko- 
nieczne. 

O ile chodzi o system dróg wod- 
nych, to znaczenie decydujące po- 
siada tu Niemen. Regulacja Niemna 
jest konieczną. Istotnie poważnie do- 
konaną być może ona tylko w poro- 
zumieniu z Litwą, ale w każdym ra- 
zie już uregulowanie go na naszym 
terenie posiada duże znaczenie. Je- 

żeli chodzi o budowę kanałów, to 

wielkie znaczenie posiadają kanały, 

łączące system Wisły z systemem 
Niemna — jednak mniej ze względu 
na meżność skierowania eksport via 
Gdańsk czy Gdynia, ile ze względu 
na możność — w razie uregulowania   dnym wielkim parkiem, gdzie mię- 

dzy lasami ogromne łąki z cudowną 
trawą wyżywić mogą tysiące głów 
bydła, 

foduaań polityczna, a mianowicie | dróg rzecznych na terenie - Копдге- 
Lediss z Litwą i Prusami, zmusza do , sówki i Galicji Zachodniej—transportu 
(szukania ujścia do morza w Rydze | węgla z Zagłębi węglowych do śro- 
czy Libawie. File oba te porty nie są | dowisk przemysłowych,   

S O IIS O ESRO ZOSTA TAK CREE 

rkiestry Symfonicznej 
Beethcvan Symfosja Nr. 3 i in. 

Qabinet Roentgenowski, prześwietla- 
nia, zdjęcia i leczenie promieniami Roent- 
gena, Wileńska 39 (róg Mostowe|). Tel. 920. 

  

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

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

OREW RZEZI Z SOWOZKO ZE OSOBY IZY TIOS NIDA 

O ile chodzi o rozwój przemysłu, 
to obok komunikacji ważnym jest 
robotnik. Wobec tego, że w północ- 
nych województwach widzimy miejsce 
dla przemysłu tkackiego i drzewnego, 
miejscowy żywioł, pomimo tego, że 
stol niżej kulturalnie od mieszkańców 
Kongresówki czy Poznańskiego, może 
zupełnie swobodnie wziąść na siebie 
rolę armji robotaiczej. Przy odpo- 
wiedniej organizacji przemysłu ele- 
ment chłopski, przyzwyczajony do 
pracy przy drzewie, łatwo przejdzie 
od prymitywnej obróbki drzewa su- 
rowego do przeróbki istotnej—do fa- 
brykatów drzewnych, tak samo, jak 
łatwo przejdzie od wypalania weala 
drzewnego do technicznej suchej dy- 
stylacji drzewa czy rafinowania ter- 
Pentyny. Po zatem nie możemy z- 
pomniać i o tem, że ta część kraju, 
taksamo zresztą jak i Polesie, posia- 
da znaczne ilości 
znajdzie zatrudnienie część ludności 
przy gospodarce rybnej. 

O ile chodzi o rolnictwo i prze- 
mysł rolniczy, to wobec tego, że zię- 
mie pszenno-buraczane spotyka się tu 
rzadko, koniecznem jest, obok dania 
możności przez oświatę i kredyty dla 
intensyfikowania gospodarki, pchnięcie 
rolników na drogę produkcji alkoholu 
i drożdży. Prócz tego hodowla raso- 
wego bydla, jako czynnika rozrodcze- 
go dla innych części Rzeczypospoli- 
tej, ma tu wszelkie dane do rozwoju. 
Tak samo i hodowla nierogacizny, ta 
zresztą w rozmiarach nawet dosta- 
tecznie znacznych, by myśleć o wy: 
wozie, jeżeli nie zagranicę, to przy- 
najmniej do środowisk przemysłowych 
państwa — i to nie tylko w postaci 
sztuk żywych, ale także wędlin, a na- 
wet i konserw. Związany z tem prze- 
mysł szczotkarski, ewentualnie nawet 
drobny garbarski mógłby się rozwi» 

„ nąč. 

(„Droga“ Nr. 4). 

Zygmunt Dreszer. 

i Wyszedł z druku 
Wileński 

Dozkład jazdy 
DOLIĄ(OW 

formatu kieszonkowego 
Ważny od 5 czerwca 1925 roku, 

Cena 30 gr. 
Żądać w Biurze Podróży „Orbis” 
Księgsrniach, Składach materja- 
łów piśmiannych, Kioskach i w 

sprzedaży ulicznej. 
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2 KUKILERK WIKENSKI 

Nr. 123 (275) 

Fenomen pamięciowy. ИНЕ ЗА a nio. ła. i Województw Wod.| Wiadomości polliyczne. 
(Pokaz w Wil. Tow. Lek. w dniu 27.V.1925). Sprawy wyznaniowe i sprawy szkolnic- rei ES UŁ 

W licznych instytucjach nauko- powodzeniem w Łodzi, a który oprócz twa dia mniejszości. 
Francji po Anglii, wygłaszając 

wych i społecznych w kraju i zagra” 

nicą występował niejaki p.N. Lipowski, 

zadziwiając słuchaczy swą niesłycha- 

ną zdolnością pamięciową, <co daje 

mi asumpt do udzielenia niniejszych 

wyjaśnień co do tego niepospolitego 

zjawiska psychologicznego. 

Niemal żadnemu działowi naszej 

skombinowanej psychiki nie przy* 

wiązywano chyba tyle wagi, ile od- 

działowi pamięci. Tłómaczy się to 

tem, że pamięć traktuje się jako 

skarbnicę wiedzy; takie zapatrywanie 

właściwe było jeszcze starożytnym, 

którzy tę myśl ujęli w sentencji. 

„Tantum scimus, quantum memoria 

tenemus“. 

Z tej racji w czasach starožytnych 

przywiązywano ogromną wagę do 

metod tresowaria pamięci — mne- 

motechnice. 

Ćwiczenia pamięci obejmują za- 

równo proces przyswojenia znajo- 

mości przedmiotow, jak i przypo- 

mnienia przyswojonego. 

zwyczajnemi zdolnościami w obydwu 
kierunkach, mianowicie potrafi on 

błyskawicznie zapamiętać przed chwi* 

lą podyktowane mu nazwy przed: 

miotów, przypomina sobie bez wy* 

siłku mnóstwo dat dziejowych, jako- 

też zatrzymuje z łatwością w pamięci 

wykonane obliczenia matematyczne. 

Następujące doświadczenia są do- 

wodami tej zdumiewającej pamięci. 

Powtarzanie szeregu wyrazów—do 
dwustu, podyktowanych od początku 

do końca, od końca do początku 

oraz na wyrywki, podawanie dni w 

tygodniu dowolnych dat całej ery 

chrześcijańskiej recytowanie pamięci 

200 logarytmów siedmiocyfrowych. 

Lipowski pamięta także potęgi 

3-o stopnia liczb od 1 do 100 i wy- 

ciąga pierwiastki trzeciego stopnia z 

powyższych liczb, zaś z liczby „pl“, 

która jest jak wiadomo ułamkiem 

dziesiętnym, o nieskończonej liczbie 

miejsc dziesiętnych, wymienia wszy- 

stkie obliczone dotąd trzysta miejsc. 

Teraz zachodzi pytanie, czy zba- 

dany posiada w stopniu doskonałym 

wszystkie odmiany pamięci, albowiem 

psychologowie wyróżniają rozmaite 

jej postaci i jako główniejsze formy 

podają: pamięć wzrokową, słuchową 

i ruchową—za pomocą rysunków. 

Stwierdziłem, że badany posiada 

prawie jedynie pamięć wzrokową tak | 

silną, gdy mu się odczytuje pewną 

ilość nazw rzeczy, to należy każdy 

wyraz odczytać powoli tak, ażeby 

wrażenia słuchowe zdołał sobie prze- 

transformować na wzrokowe, to też 

na przyswojenie każdego wyrazu prze” 

ciętnie potrzebuje od 6-u do 7-u se- 
kund. 

Z tego wynika uderzający wnio- 

sek, że on wcale nie zapamięta wy- 

razów abstrakcyjnych, również i wy- 

razów, chociażby rzeczowych, ale 

których znaczenia nie rozumie, a to 

dla tego, że te ostatnie nie 

podniecają jego wyobraźni wzrokowej, 
aczkolwiek wyraźnie je słyszy. 

W związku z tem jest zrozumia: 

łem, że szereg nazwisk może zapa 

miętać tylko wtedy, gdy osobiście 

zna każdego osobnika, noszącego 

odnośne nazwisko. Również jest zro* 

zumiałem jego dobre pamiętanie nut 
przy braku słuchu muzycznego. 

W ciągu 1 minuty zapamiętuje 25 

nzpisanych cyfr, a tym łatwiej, jeśli 

są napisane różnemi kolorami, na- 

tomiast nie może tych cyfr zapamię- 

tać, o ile mu je tylko ktoś czyta 

głośno. 
Dlatego też p. Lipowski wzgled- 

nie słabo włada językami, nie z le- 

nistwa wszakże, a wskutek nledosta: 

tecznego przystosowania pamięci do 

wrażeń słuchowych. 
Natomiast, są inne fenomeny pa- 

mięcicwe, jak np. Dr. chemii Frej- 

lich,który niedawno produkował się z 

Ph
 

Je wopomnień I. Sieg. 
(Dalszy ciąg.) 

Na początku kwietnia roku 1915 

Nierncy i Austro-Węgry rozpowsze- 

chniły pogłoskę że mają zawrzeć od: 

dzielny pokój z Rosją, a to w celu 
przekonania Włoch, że jeżeli te ostat- 

nie nie zawrą niezwłocznie umowy 

z Pustro-Węgrami, wówczas będą 

miały przeciwko sobie całą potęgę 

Pustrjacko- Węgierskiej armji. Wobec 

tego Sonnino rozpoczął  spiesznie 
pertraktacje. 

Zażądał on od Austro-Wegrėw 

wielkich terytorjalnych ustępstw w 

południowym Tyrolu i w sąsiedztwie 

Adrjatyckiego morza na rzut kamie- 

nia od Trjestru; wydzielenie miasta 

i terytorjum Trjestu z pod władania 

Austrji i stworzenie z nich autonom, 

i niezależnego państwa; odstą- 

Wymienio- , 

ny p.N, Lipowski odznacza się nad-, kłych 
! przypadki 

  

  

pamięci wzrokowej odznacza się jed- 

nocześnie i nadzwyczajną pamięcią 

słuchową, co przejawiło się w dosko- 

nałem władaniu przez niego dwuna- 

stoma [ęzykami. 

Godzi się zaznaczyč, že dzieciom 

łatwiejsze jest przyswojenie języków, | 

dzięki temu, że posiadają w więk- 

szym stopniu pamięć słuchową niż 

dorośli. 

Również nasz „bohater” nie prze* 

wyższa normy w zapamietaniu obra- 

zów i portretów, co składamy na karb 

złej pamięci ruchowej. 

Fakty z patologii nerwowej świad- 

czą również o możliwości zaburzeń, 

oddzielnie pamięci słuchowej i wzro- 

kowej. 
Jako przykład podaję cierpienie 

pod nazwą: surditas verbalis, względ. 

aphasia amnestica, które, według 

Wernikiego, polega na porażeniu od- 

powiedniago ośrodka w lewym pła- 

cie skroniowym, przyczem poszko 

dowany nie pojmuje znaczenia zwy” 

słów. Natomiast opisane są 

urazu _ mozgowego, ® 

których poszkodowani nie poznawali 

najbliższych znajomych widząc ich, 

ale poznawali ich słysząc. 

Więc i patologja potwierdza za- 

sadę psychologiczną istnienia odmian 

zdolnośći pamięciowych. 

Co do hypermnezji, t. j. obostrze 

nia zdolności pamięciowych, to w 

patologji przytaczane są przypadki, 

cechujące tę właściwość, do których 

tosię odnoszą: chwile skrajnego nie- 

bezpieczeństwa, ataki histeryczne, 

wpływ hypnozy, niektóre stany Psy" 

chiczne z charakterem podniecenia, 

bredzenie wskutek febry, urazy gło” 

wy i t. d. 

Tak, np., zanotowany jest w psy” 

chopatologji fakt, gdy po urazie gło” 

wy osobnik zaczął wyraźnie mówić 

w języku, którego nie używał 30 lat. 

Pozatem opisany jest przypadek bre: 

dzenia wskutek febry, gdy kobieta | 

zaczęła cytować wiersze po łacinie i 

po grecku, które słyszała kilka dzie- | 

siątków lat temu, chwilowo zamiesz- 

kując w domu pastora. 

Co do osób obdarzonych przez 

naturę niepospolitą pamięcią, to prof. 

Korsakow, poruszając w swoim pod- 

ręczniku psychjatrji to zagadnienie, 

wyraża się dosłownie tak, że tacy 

rachmistrze kombinują w umyśle 

przemnażania wleloznacznych liczb i 

wykonywują wycięgania pierwiastków. 

Takie określenie prof. Korsskowa 

co do p. Lipowskiego nie jes? traf 

ne, ponieważ jak to p. Lipowski 

sam wyznaje, on w istocie rzeczy 

nie kombinuje i nie wykonywa o- 

bliczeń, ale wprost z zakamarkėw 

swojej niepospolitej pamięci wyla- 

dowuje te zasoby, ktėre tam w swo- 

im czasie legiy. 
Jak tłómaczyć taki fenomen pa: 

mięciowy? Pod wyrazem „pamięć" 

rozumiemy zdolność psychiczną za” 

chowywania śladów odniesionych 

wrażeń. 
Wszelkie wrażenia świata zewnętrz- 

nego, działając na obwodowe na: 

rządy zmysłów, pozostawiają w psy- 

chice ślad, który widocznie przecho 

wuje się w chemicznych związkach 

komórek mózgowych. Taki 

ślad między innemi stanowi i obraz 

psychiczny wspomnień. 
Takie rozumowanie 

i patologja. 
O ile narm wiadomo, Ferrier pierw- 

potwierdza 

szy wprowadził do patologii pojęcie j 

psychicznej głuchoty i ślepoty. Zna: 
komity fizjolog Munk rozwijał tę 

wiedzę. 

Pod nazwą psychicznej głuchoty 

lub ślepoty pojmujemy stan, w któ: 

rym człowiek, chociażby dobrze wi: 

dzący lub słyszący, nie poznaje wcale 

lub słabo poznaje przedmioty, które 

widzi lub odgłosów które słyszy. Np. 

pies z takim sztucznym porażeniem 

pienie Włochom znacznej ilości 

wysp Dalmackich; zrzeczenie się Au- 

stro Wegier na korzyšė Wloch suwer- 

renności nad Waloną głównym por- 

tem Albanji i zobowiązania że Austro- 

Węgry nie będą miały żadnego za- 

interesowania co do Albanii. 

Wzamian tego Sonnino obiecał 

ogłosić w imieniu Włoch deklarację 

o zachowaniu całkowitej neutralnoś- 

ci w przeciągu obecnej wojny. 

Wymienione propozycje zostały od 

rzucone przez bar.Buriana,wobec cze- 

go Sonnino, — który zawarł w Lon- 

dynie umowę dnia 26 kwietnia z 

Anglją, Francją i Rosją, — poinfor- 

mował Buriane, że staje się bezcelo- 

wem zachowaniem nadal formalnych 

pozorów przymierza, które skrywały 

stan stałego braku wzajemnego za- 

ufania i codziennych sprzeciwów; 

Włochy zastrzegają sobie całkowitą 

swobodę działania i ogłaszają istnie- 

jące przymierze z Austro- ęgrami 

|- tylko w razie 

(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się pod przewodnictwem premjera Grabskiego posie- 

dzenie Sekcji dla Spraw Mniejszości Narodow. Komitetu Polityczn. Rady 

Ministrów. 
W posiedzeniu wzięli udział min. oświec. St. Grabski, min. sprawiedli- 

wości Żychliński, kierownik Min.Reform Rolnych p. Radwan, wicemin. spraw 

wewn. p. Smólski, szef sztabu generalnego gen. St. Haller, naczelnik Wy- 

działu Ogólnego M. S. Z. p. Łoś i sekretarz generalny p. Zabierzowski. 

Na posiedzeniu omawiano sprawy wyznaniowe jako to: stosunek do 

prawosławia, sprawy gminy żydowskiej a następnie szeroko Sprawy szkol- 

nictwa, a więc: zasady organizacji szkolnictwa powszechnego dla żydów, 

stabilizacja charakteru językowego szkół, sprawy dotyczące komisyj matu” 

ralnych w gimnazjach o języku wykładowym niepolskim, wreszcie sprawy 

seminarjum nauczycielskiego dla szkół mniejszościowych. 

Następne posiedzenia Sekcji odbędzie się w najbliższy poniedziałek. 

Dowiadujemy się iż następne posiedzenie Sekcji mają odbywać się 

pod przewodnictwem p. Ministra Spraw Wewnętrznych, któremu p. prem* 

jer ma przydzielić na stałe kierownictwo pracami Sekcji. 
= —— 

        

  

Nie wyzbywajcie się akcyj Banku 

Polskiego! 

Są to najlepsze papiery wartościowe. 

( Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Od pewnego czasu daje się zauważyć znaczne obniżenie kursu akcyj 

Banku Polskiego w lokatach prywatnych. 

Jak się dowiadujemy z miarodajnych źródeł fakt ten tłomaczy się 

wielkim zaofiarowaniem akcyj przez drobnych akcjonarjuszów. 

Swego czasu z inicjatywy Banku Polskiego zorganizowano ochronę 

tych akcyj i zakupiono kilkadziesiąt tys. sztuk, jednak sprzedaż dokonywana 

przez drobnych akcjonarjuszów przybrała charakter masowego wyzbywania 

się akcyj Banku Polskiego. 

Coddziennie zaoflarowywano nowe tysiące akcyj skutkiem czego 

utrzymanie ich kursu wobec stałego nadmiernego ucisku na rynek jest 

niemożliwem. 
Kurs akcyj Banku Polskiego poprawi 

wstrzymają się od masowego ich wyzbywanie, 

interesie. 
Akcje te są pierwszorzędną lokatą kapitału i sprzedawać je można je- 

koniecznej potrzeby. S 

się gdy drobni akcjonarjusze 

co leży w ich własnym   
3 

- Olbrzymi pożar w Kurzeńcu w pow. 

… Wilejski m. 

Dnia 2 czerwca rb. o godz. 12 w południe wybuchł pożar w Kurzeń- 

cu pow. Wilejskim. 
. 

Na skutek niewyjaśnionej dotąd przyczyny ogień objął część miasta. 

; Akcja ratunkowa pełniona była przez straż pożarną z Wilejki. 

Oddziały Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza i straż 86 p. piechoty 

zlokalizowała po kilku godzinach pożar. 

Spłonęło około 100 budynków, cerkiew i plebanja prawosławna. 

Ocalały kościół, urząd pocztowo-telegraficzny, szkoła i gmina. 

Jedna trzecia część miasteczka spłonęła, 

Na miejsce” wypadku wyjechał starosta pow. Wilejskiego p. J. Nito* 

sławski, i organy policyjne. 

Na skutek zarządzenia p. 

gorzelcom. 
W tym celu zwolniono urząd gminny i budynek szkoły powszechnej 

dla rozlokowania pogorzelców. 

Dochodzenie w toku. Przyczyny pożaru na razie nie wyjaśniono. (Pat). 

ZZ ZZ WN
N 

mózgowym nie poznaje swego pana | nywa swe ćwiczenia pamięciowe od 

lub nie reaguje na wywoływany ce: trzydziastego roku życia, więc przeszło 

lem nastraszenia go hałas bata. dwadzieścia lat, przyczem  seansy 

Ośrodek ślepoty psychicznej fi odbywają się bez osobliwych wysił- 

zjologowie lokują w zewnętrznym | ków nawet z zamiłowaniem, tak sa- 

obrębie płata petylicowego, ośrodek | mo jak kanarek śpiewa nie dla tego, 

zaś głuchoty psychicznej — w lewym | że jest wabiony cukierkami, ale do- 

płacie skroniowym. znawając wewnętrznego impulsu. 

To też I vice versa łatwo sobie Stykając się częstokzoć ze zbada- 

przedstawić, że rozwinięcie i najwy: | nym, odniosłem wrażenie, iż wymie- 

rafinowańsza budowa wymienionych niony jest rad z doświadczeń, jak- 

poż można ąda gdyby pragnie opróżnić nabrzmiałe 

fenomenalną zóo hl b ira wz R ośrodki mózgowe i pozbyć się zaso- 

obranie, jak niapospolite jo Ak wa pamięciowych, które mu zawa: 

cie mięśni u atletów powoduje ich a рой о оНЕ Чн 

nadmierną siłę i zdolność do podno: Badany z zawodu jest artystą i 

szenia olbrzymich ciężarów. Otóż 
przez długie lata umiejętnie pełnił 

szara istota ośrodka pamięciowego Obowiązki dyrektora teatru. 

rodukuje automatycznie tak samo 

р ! у е Biorąc pod uwagę, że w podręcz: 
5 tograficzna lub wstęga 

Da * = niku psychjatrji moskiewskiego pro- 

Zbadany uosobiony fenomen pa- fesora Korsakowa uwiecznione są 

mięciowy N. Lipowski w trosce o nazwiska fenomenów pamięciowych 

swoje zdrowie kiedyś zadał pytanie o światowej sławie pożądanem by- 

znakomitemu akademikowi w Peter- łoby, ażeby i psychjatrja polska za- 

sburgu Bechterowi, czy seansy pa- notowala rėwniež obywateli polskich, 

mieciowe nie mogą zaszkodzić jego odznaczających się takąż fanome- 

władzom umysłowym, na <o otrzy” nalną pamięcią, do których zalicza: 

mał odpowiedź zupełnie uspakajającą. my artystę p. M. Lipowskiego. 

W samej rzeczy, zbadany wyko- Dr. med. A. Wirszubski. 

Starosty zorganizowano akcję pomocy po 

  
rozumienia się z Włochami, lecz ni- 

'weczy zarazam zasady i rację bytu 

samego przymierza”. 

za anulowane, i zatem nie obowią: 

zujące. 

Ponieważ pierwotny pogląd Son- 

nino był tego rodzaju że Włochy | Gdybyśmy 

muszą działać 'łącznie z Niemcami i Zielonej Kslędze jakich kolwiek bądź 

Austro-Węgrami przeciwko Ańglii, ! śladów idealizmu, lub uczucia pod- 

Francji i Rosji specjalny interes przed- | czas prowadzenia pertraktacji przez 

stawiają następujące ustępy depeszy | Sonnino, z Fnglją, Francją i Rosją 

którą położyła kres Trójprzymierzu: | nie znaleźlibyśmy ich wcale. 

„Nie zważając na zobowiązania Traktat Londyński w części ty: 

nakładane przez umowę, Austro-Wę- | czącej się wojennej konwencji miał 

gry zgwałciły rdzennie status que na į na widoku ze strony Rosji użycie jak 

Bałkanach i stworzyły taki stan z najmniejszej ilości wojsk przeciwko 

którego ciągną korzyści wyłącznie | Austro-Węgrom i nie dopuszczenia 

dla siebie, ze szkodą interesów naj- równocześnie skoncentrowania całej 

większej wagi dla jej sprzymierzeń- Austro-Wegierskiej siły wojennej prze: 

ca, o znaczeniu których ten ostat: |ciwko Włochom. Te ostatnie zobo” 

ni stwierdzał tak często I zadośću: wiązały się użyć wszystkie swe siły 

czynienia za które się domagał: dla wspólnego prowadzenia wojny z 

Takie brutalne zgwałcenie treści Francją, Anglją i Rosją przeciwko 

i ducha przymierza upoważnia Wło- | wszystkim ich wrogom. (Faktycznie 

chy nietylko do wycofania się od Włochy uchyliły się od ogłosz. wojny 

współudziału ze sprzymierzeńcami | Niemcom aż do 27 sierpnia 1916 r.     swemi w wojnie wywołanej bez po- 

  
| 

  
į 

  
tj. w przeciągu 15-tu miesięcy). Trak- į wošciami na 

szereg odczytėw stwierdza w „Matin“ 

że przyjaźni angielska dla Francji 

odradza się obecnie z człą dawną 

siłą, co zawdzięczać należy w wyso- 

kim stopniu polityce zsinicjowanej 

przez Herriota. (Pat.) 2 

Podsekretarz stanu do 

Bola Się. spraw wewnętrznych Fa- 

rinatti rozesłał do wszystkich pro- 

wincjonalnych związków . faszystow- 

skich okólnik, wzywający feszystów 

aby nie dopuścili żadnej manifestacji, 

jaką mogłyby ewentuslnie urządzić 

żywioły opozycyjne w celu upamię- 

tnienia rocznicy śmierci Mateottiego. 

Ze swej strony faszyści winni po- 

wstrzymać się od wszelkiej manife- 

stacji na rzecz oskarżonych o udział 

w morderstwie, dokonenem na Oso- 

bie Matteotti'ege. (Pat.) 
Tutejszy Sąd wojen- 

ozna mr ek ny ogłosił wczoraj wy- 
Blałogrodzie rok w procesie prze- 

ciwko komunistom serb: 

skim, oskarżonym o działania naru=- 

szające art. 2 Ustawy © ochronie 

państwa, czego dopuścili się oni przez 

wydawanie czssopisma komunistycz- 

nego, oraz różnego rodzaju druków 

o tendencjach przewrotowych, posłu* 

gując się tajną drukarnią. 

Główny oskarżony skazany został 

na 20 łat cieżkiego więzienia, a inni 

współwinni na 10 i 6 lat. (Pat.). 

——————
 + 

° Тр dały 
Estonja. 

Kto ma być Przewodniczącym 

Sejmu? 

Dwie skrajne partje prawicowa i 

lewicowa walczą obecnie o wprowa* 

dzenie swoich kandydatów na sta- 

nowisko przewodniczącego Sejmu. 

Kandydatem prawicowej partji 

agrarjuszów jest gen. Łajdoner; kan- 

dydatem lewicy były prezes Kousty- 

tuanty adwokat przysięgły Rej. Obec- 

nie nasuwa się pytanie która partja 

ma więcej członków? 

Przed zblokowaniem się socjali- 

stów, najliczniejszą partją bezwarun- 

kowo byli agrarjusze, * którzy mieli 

25 głosów, obecnie zaś blok socjali- 

styczny rozporządza 26 głosami. 

Wychodząc z założenia arytmety- 

ki partyjnej (o ile Sejm takową uz= 

na) socjaliści mają wszelkie 

na przeprowadzenie swego kandydata. 

Polskie wojenne okręty 
w Rewlu. 

Z Rewla donoszą że w połowie 

czerwca zawiną do portu Rewelskie* 

go dwie polskie kanonierski: „Pilsud- 

ski" i „Haller“. 

Krach Charju-Banku — rezultat 

rozkazu z Moskwy. 

Jak się wyjaśniło, do krachu jed- 

nego z większych rewelskich banków 

—Charju-banku mocno się przyczynił 

niejaki Hammer, przyjaciel osobisty 

zmarłego Lenina, cieszący się jego 

specialnem zaufaniem. 

Na skutek wskazówek Zz czerwo- 

nej Moskwy, Hammer w zeszłym ro» 

ku ulokował w tym banku większą 

sumę pieniędzy i dzięki temu brał 

żywy udział w interesach banku. 

W ostatnich czasach Charju-bank 

finansował przeważnie przedsiębior- 

stwa, mające jakikolwiek kontakt z 

Rosją. 

Według informacji fińskiej prasy 

Hammer niedawno zupełnie niespo* 

dzianie, zażądał od banku zwrotu 

swoich 250,000 dolarów, i przez to 

wytworzyła się dla banku nadzwy- 

czaj ciężka sytuacja i zawiesił wypłaty. 

Fińska prasa twierdzi iż Hammer 

uczynił to na rozkaz Moskwy, gdzie 

liczyli na to że krach Charju-banku, 

wywoła panikę w gospodarczem ży* 

ciu Estonii. 

      

tat Londyński zobowiązywał francu- 

ską i angielską flotę do okazywania 

czynnej i stałej pomocy Włochom aż 

szukali we włoskiej | dochwili zniszczenia floty austrjacko* 

węgierskiej lub zawarcia pokoju. 

Na mocy tego traktatu Włochy 

otrzymywały przy zawarciu pokoju 

Cyzalpiński Tyrol aż do granic Bren- 

neru (wąwóz przejściowy na linji no: 

wej granicy), tereny Gorycji i Grodi- 
sca, jak również Trjest, całą Istrję z 

wielkiemi i większą ilością małych 

wysp Istryjskich, prowincję Dalmację 

z wyspami na północ i zachód od 

brzegu Dalmackiego. Całe pozostałe 

wschodnie wybrzeże Fdrjatyku oraz 

wyspy nie oddane Włochom (za wy: 

jątkiem wybrzeża Czsrnogėrza-„Mon- 

tenegro”) miały być zneutralizowane. 

W uzupełnieniu Włochy miały przy* 

rzeczenie otrzymania suwerenności 

nad Albańskim portem Walona, wy” 

spą Saseno i przyległemi 
dość znaczną odległość 

widoki 

miejsco-:
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Parlamentarzyści an- 
gielscy w Wilnie. 

W poniedziałek bawiła się w Wil- 

nie wycieczka członków grupy eko- 
nomicznej lzby Gmin pod przewod- 
nictwem Sir Philip Dawsona i Han- 
nona. Wycieczce towarzyszyli z War 
szawy Prezes Komitetu przyjęcia p. 
Stanisław Lubomirski, dyr. Okolski, 
pułk. Curel, delegat M-stwa Handlu 

i Przemysłu p. Sadowski oraz dele- 

gaci M.S.Z. pp. Bielski i Wyszyński. 

Na dworcu w Wilnie, przybranym 
w zieleń i barwy polsko-angielskie 
przybyłych gości powitali przedstawi- 
ciele miejscowego komitetu przyję- 
cia na czele z Prezesem \МайКо» 
wiczem, w imieniu zaś p. Delegata 
Rządu witał przedstawicieli parlaman- 
tu angielskiego radca delegatury p. 
Raue. 

W godzinach przedpołudniowych 
wycieczka zwiedzał» miasto pod kie- 
rownictwem prof. Ruszczyca, zatrzy: 
mując się dłużej w klinikach uniwer- 
syteckich, gdzie wyjaśnień udzielali 
lekarze wojskowi z p. pułk. Ordyłow: 
skim na czels, oraz prof. U. S. B. 
dr. Michejda, dr. Januszkiewicz i dr. 
Szymański. 

O godz. 12-ej parlamentarzyści 
angielscy złożyli wizytę delegatowi 
rządu p. Raczkiewiczowi, poczem od- 
byli w lokalu Banku Zieskiego kon 
ferencję z przepstawicielami wileń- 
skich sfer gospodarczych. Goście an- 
gielscy specjalnie interesowali się 
sprawą zdolności eksportowej Wileń- 
szczyzny, oraz planami Inwestycyjne- 
mi miasta Wilna. 

Po śniadaniu w Klubie Szlachec- 
kim uczestnicy wycieczki udali się 
samochodami nad granicę polsko- 
litewską, gdzie podejmowani byli goś- 
cinnie przez właściciela maj. Bortkusz- 
ki p. Wacława Lednickiego. 

Po powrocie do Wilna odbył się 
o godz. 7 po poł. w salonach hotelu 
George'a obiad, w którym oprócz 
goś:i angielskich i towarzyszących 
im osób wzięii udział p. Delegat Rzą- 
du Władysław Raczkiewicz, oraz de- 
legaci miejscowych instytucji handlo- 
wych, przemysłowych i bankowych. 

Podczas obiadu prezes komitetu 
przyjęcia p. Wańkowicz wygłosił prze- 
mówienie, w którem dziękował goś- 
ciem za przybycia do Wilna. 

W odpowiedzi Sir Philip Dawson 
oraz p.Hannon wygłosili dłuższe prze- 
mówienia, w których podkreślili od- 
wieczne tradycje polskie, w Wilnie, 
nadmieniając, że jeżeli Wilno jest 
słusznie nazwane perłą korony pol- 
skiej, to bez tej perły korona nie 
byłaby całkowitą. (ne serait pas com- 
plete sans sa perle de Vilna). 

Jednocześnie wymienieni mówcy 
podkreslili, że celem ich misji jest 
poznanie kraju I doprowadzenie do 
wzajemnego zbliżenia ekonomiczne- 
go. Pomóc Wilnu można jedynie 
przez realne inwestycje, to też ocze- 
kiwać będziemy, mówił Sir Dawson 
konkretnych propozycyj, ażeby dopo- 
móc w dziele odbudowy, która zwa- 
żywszy na tak krótki przeciąg czasu 
rezultatami swemi wprowadza nas w 

podziw. — Przekonaliśmy się, mówił 
p. Hannen, że Polska jest wielkiem 
mocarstwem (a great empire) i je: 
stešmy wdzęczni, że nas tu zapro- 
szono i dano nam sposobność po- 
zmania wielkiego dzieła, jakie zostało 
dokonane. 

Wyrażając dalej serdeczne uzna- 
nie komitetowi za doskonałą organi- 
zację przyjęcia i gościnność, mówca 
wyraził życzenie odwzajemnienia się 
przez zaproszenie obywateli do Anglji. 

O godz. 21 m. 42 wycieczka o- 
puściła Wilno, 
wieży. 

Na dworcu żegnali gości angiel 
skich p. Delegat Rządu Władysław 
Raczkiewicz, Komisarz Rządu na m. 

Wilno p. Wimbor oraz członkowie 
Komitetu przyjęcia. (Pat.). 

Żądajcie wszędzie „kujera Wileńskiego”. 
  

  

  

w celu możności zabezpieczenia ich 
obrony. Włochy zgodziły się jednak 

że Albunja będzie musiała być podzie- 

loną pomiędzy Czarnogórze, Serbję 

i Grecję jeżeli Francja, Anglja i Rosja 
zażądają tego. Na morzu Egejskiem 

Włochy miały otrzymać pełną suwe- 

renność nad Greckiemi wyspami Do- 

dekanezu oraz mandat na okupację 

takowych. W razie podziału Turcji 

miały również otrzymać część turec- 

kiego terytorjum w Małej Azji. Ап- 

glja i Francja zagwarantowały również 

Włochom terytorjalną kompensację 

w Afryce jeżeli wspomniane państwa 

zwiększą swe posiadłości w tej części 

świata kosztem Niemiec. Oprócz tego 

Włochy miały otrzymać pożyczkę 50 

miljonów funtów sterlingów od Anglji 

oraz poparcie w niedopuszczaniu de- 

legacji Stolicy Apostolskiej do pertrak- 

tacji pokojowych, lub w sprawach wy- 

nikłych wskutek wojny. Wzamian 

udając się do Biało- | 

  

М! ЕЧ НОИ ГОВ С 
gów do Polki 

Dzień 1 czerwca — dzień święta 
1 pułku czołgów. 

Z oddali przychodzi do nas zew 
tych, o których często wie się tylko, 
że istnieją i nie więcej. 

Przychodzi do nas wieść radosna, 
nadzieji na przyszłość pełna:—1 pułk 
czołgów, zaczątek polskich formacji 
czołgowych, żyje, obchodzi swe święto. 

Polskie czołgi... 
Sześć lat temu 1 czerwca mknęły 

przez urodzajne pola Francji, przez 
miasta i osiedla, pociągi w zieleń 
strojne i wiozły od siostrzycy Francji— 
Polsce czołgi. 

A unosiły one ze sobą prócz ma- 
szyn stalowych, zimnych, nieczułych 

serca gorące, radością nabrzmiałe i 

tych, którzy do Ojczyzny swojej umi: 
łowanej po długich latach rozłąki, 
żołnierskiej tułaczki, bliznami okryci 
wracali i tych, którzy matkę swoją 
Francję przed barbarzyństwem na- 
jeźdźca obroniwszy, szli na pomoc 
tej „która nie zginęła” a żyje i żyć 

pragnie, a hordą nieprzyjaciół krwi 

chciwych otoczona, do ostatka bro- 
nić się postanawia. 

Mkną pociągi jeden za drugim. 
Granical 
Jeden wielki potężny okrzyk ze 

wszystkich piersi polskich niby grom 
w niebo wybucha. 

Niech żyje Francjal 
I drugi jeszcze głośniejszy, jeszcze 

potężniejszy wyrywa się z piersi fran- 

cuzów. 
Vive la Polognel 
Jakieś mowy, okrzyki, dużo kwia- 

tów... 
Pierwszy pułk czołgów polskich 

wjeżdża na terytorjum niemieckie. 
Tam właśnie wśród morza wspól- 

nych wrogów, wśród błysków niena- 

wistnych spojrzeń zrozumieli żołnie- 

rze 1 pułku czołgów i francuzi I po- 
lacy, że zwiąsani są ze sobą nazaw- 

sze, że odwieczny ich wróg choć po* 

konany tylko, czuwa i chwili czeka, 
by odwet wziąć krwawy. 

Odżyły wspomnienia czasów ognia, } 

burzy, walk bohaterskich o każdą 

piędź ziemi krwią zroszoną, odżyły 

w nich obrazy walk wspólnie prowa- 

dzonych pod Arras, Cambrai, St. 

Quentin, Reims, Verdun i innych, 

codziennych, toczonych na śmierć i 

życie wzdłuż całej linji frontu od 

ogezów aż do belgijskich wybrzeży. 

Odżyły... i utwierdziły we wspól- 

nej wierze. 
A wiara ta wymagała nowych wy 

siłków, nowych hekatomb, nowych 

poświęceń i świeżej, młodej, żywo 
tętniącej krwi ludzkiej. 

Dziwnem zrządzeniem losu, tam 

właśnie wśród tego morza mieprzy- 
jaciół dokonało się szczere, zupełne 

zbratanie na dolę i niedolę tej gar- 

stki żołnierzy dwu różnych narodo- 

wości, którzy ze stalowymi potwora- 

mi na dalsze walki i znoje do Pol- 
ski podążali. 

Potem przyszła Polska w calej 
swej krasie i znów kwiaty i kwiaty 

i tłumy rozentuzjazmowane, witające 
i powiew wojny. 

Okres wstępnych przygotowań i 

pełne chwały dla czołgów krwią ser- 

deczną okupione bitwy pod Bobruj- 
skiem, Dźwińskiem. 

Ramię w ramię żołnierze polscy 

i francuscy wykuwali granice tej co 

„mie zginęła”. Z trzaskiem, z hukiem, 

zionąc ogniem, sunęły czołgi przez 

szeregi nieprzyjaciół, torując umę- 

czonej, skrwawionej piechocie drogę 
do zwycięstwa. 

Niosły w sobie siłę, moc, potęgę. 

Tworzyły wśród bitew legendę o du- 

chu walki żelazną zbroją zakutym, 

niepokonanym, niezwyciężonym. 

Przyszły dni trwogi, klęski, osta- 

tecznej ofiary i okupionego nią zwy- 

cięstwa i zupełnego pogromu nie- 

przyjaciół. 
Ūbijaly gąsiėnice czołgów prze- 
   

po podpisaniu traktatu. Cały traktat 
miał pozostać tajnym. 

Gdyby rządy francuski i angielski 

zechciały dobrowolnie wyśmiać (u- 

znać za głupie) zasady w które wia- 

rzyły narody sprzymierzone jako w 

cel wojny — uznanie praw małych 

narodów w przeciwstawieniu strate- 

gicznym wymaganiom wielkich mo- 

carstw, zasady demokratycznej swo- 

body jako przeciwstawne  militaryz- 

mowi, jednem słowem ideję rządów 

uznawanych przez rządzonych jako 

przeciwstawną idei rządzenia prze 

mocą — wątpliwem jest czy potrafi» 

łyby przyłóżyć rękę dowięcej jaskra: 

wego dokumentu niż Traktat Lon- 

dyński. Rządy wspomnianych Państw 

ustępowały Włochom pas w Tyrolu 

zamieszkały nie przez Włechów, a 

przez Niemców; oddawały im rów- 

nież wielkie obszary na północnym 

tego Włochy obiecały przyjąć udział | zachodzie i wschodzie od Trjestu, za- 

К РОН МН 

Polska była kilkakrotnie wspomniana 

Jak wynikło z mowy dyrektora 

prawodawstwie socjelnem. 

dawstwa robotniczego. 

większą ilość tajnych dokumentów, 

w prasie przed tem lecz nie zostały 

Europie istnieją 3 główne ogniska. 

ogniska znajdują się w Bukareszcie, 
Tanenberg. 

Z Krakowa donoszą, iż onegdej 

na ziemię. 

śli śmierć na miejscu.   

2 Międzynarodowej Konierencji Pracy. 
Wielki sukces moralny i polityczny 

Polski. 
GENEWA, 1.VI (Pat). Dziś na posiedzeniu Konferencji Pracy Filbert 

Thomas odpowiadał na wszystkie przemówienia delegntów, wypowiedziane 
na szeregu posiedzeń w ciągu ub. tygodnia. 

Thomas wyszczególnił realne korzyści, osiągnięte dotąd przez między- 
narodowe biuro pracy w zakresie prawodawstwa robotniczego, wymienił 

najważniejsze konwencje, ratyfikowane przez wielką liczbę państw przyczem 

warunki pracy oraz prawodawstwo robotnicze kroczą po linji postępu go* 
spodarczego zgodnie z tendencjami równowagi społecznej i sprawiedliwości. 

Belgji i Czechosłowacji stoi w liczbie państw o najbardziej uregulowanem 

Litwa wykazuje złą wolę w dziedzinie 
prawodawstwa robotniczego. 

GENEWA, 1.VI (Pat), Duże wrażenie wywarła na konferencji pracy 

mowa delegata robotniczego Belgji Martinsa, który ostro atakował Brazylję, 

Finlandję | Litwę za niewykonanie zobowiązań przyjętych w zakresie prawo- 

Specjalnie ostro Martin atakował Litwę,wykazując jej nieodotrzymanie 

(zobowiązań w tej dziedzinie i złą wolę. 
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Wykradzenie tajnych dokumentów 
Kominternu. 

RYGA. 2.VI. (Tel. własny). W nocy z dn. 26 na 27 maja zostały wy- 

łamane kasy ogniotrwałe w piwnicach Kominternu w Moskwie. Skradziono 

pracujących zagranicą, oraz znaczną sumę walut obcych. 

Jednocześnie zniknęli dozorcy tych piwnic. 
Należy nadmienić, że wiadomości tego rodzaju już miały miejsce 

Ogniska propagandy Kominternu. 
RYGA. 2.VI. (Tel. wł.). Belgradzki korespondent „Morning Pos" po“ 

daje ciekawe wiadomości o działalności Kominternu. Jak się okazuje w 

Pierwsze—w Berlinie z ekspozyturami w Wiedniu Pradze i Budapesz- 

cie. Zadaniem tego ogniska są sprawy czysto wojskowe. Pracują w nim 

gen. Dostowałow, Dombrowski i pułk. Bauer. 

Drugie ognisko wschodnie — w Konstantynopolu. Ekspozytury tego 

Trzecie — jest w stadjum organizacji. Ma być w Paryżu i jego dzia- 

łalności skierowana będzie na Francję, Anglję i Belgję. 

p 

| Katastrofa samolotowa w Krakowie, 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

ła się katastrofa na lotnisku rakowickiem. 
Mianowicie dwa samoloty wojskowe które wracały z podróży do Lwo- 

wa, znajdując się nad polem rakowickim poczęły błyskawicznie opadać 

Katastrofie nic nie mogło zapobiec. 

Jeden samolot spadł grzebiąc pod sobą 2-ch lotników którzy ponie- 

Są to por. pilot Olszewski i obserwator Stroka. 

Sukcesy sztuki polskiej na paryskiej noie warstw ludnošci wywoluje 

wystawie. 
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wśród państw, których nowoczesne 

Thomasa Polska obok Anglji, Francji, 

między innemi listę tajnych agentów 

potwierdzone. 

Sofji i Atenach. Na czele stoi gen. 

w godzinach popołudniowych zdarzy- 

3 

Fałszywe banknoty 
Coraz większą klęską w naszem 

życiu ekonomicznem i wprost za- 
trważającą panikę, wywołują fałszywe 
5, 20, 50 złotowe banknoty. Raz po 
razu, w urzędach skarbowych i po- 
cztowych, nie przyjmują gotówki i 
rozcinsją banknoty, spisując proto- 
kuły i pociągając do odpowiedzial- 
ności, a przynajmniej do śledztwa, 
Bogu ducha winnych ludzi. 

Sprawia to nadzwyczaj złe wraże” 
nie wśród ludności wiejskiej; docho- 
dzą już wieści z prowincji, że chłopi 
nie chcą przyjmować polskich bank- 
notów, domagając się rubli lub do- 
larów, jako „pewniejszych”, nie fał- 
szowanych pieniędzy. 

Jak taki stan rzeczy, podrywa 
autorytet państwowy i jaki sprawia 
zamęt w interesach, nad tem chyba 
zbyteczne się rozwodzić, W miastecz- 
kach, zwłaszcza oddalonych od cen 
trum, bliskich granicy, np. w Dziśnie, 
napływ fałszywych banknotów, daje 
się zauważyć w ostatnich czasach ze 
wzmożeną siłą. 

Ludność literalnie nie wie co po- 
cząć. W urzędzie pocztowym ustalo= 
no dopiero dane co do 50-cio zł. 
banknotów, a o innych nikt nie ma 
dokładnego pojęcia i ad boc wyra: 
stają specjaliści do rozpoznawania 
fałszywych od prawdziwych pieniędzy, 
co też może dać pole do nadużyć i 
oszukaństw. 

Czy by nie bylo wskazanem w- 
obec tego, groźnego istotnie niebez- 
pieczeństwa, które ma cechy plano= 
wej roboty w celu wywołania nie- 
ufności i oburzenia ludności odno- 
śnie do złotego polskiego, czy by się 
nie dało wysłać wszędzie na pro- 
wincję tablic, z wyraźnemi wskazówe 
kami, z banknotami dobremi i zle- 
mi obok siebie, dla porównania z 
wysżczególnieniem cech fałszerstwa 
i takie tablice zawiesić w urzędach? 

Nawiasem mówiąc, do powiększa 
nia zamętu, przyczynia się wielka 
rozmaitość dobrych znaków platni- 
czych. Niepojętem jest niedbalstwo 
Banku Polskiego, który lekkomyślnie 
wypuścił pieniądze papierowe (zwłasz- 
cza odnosi się to do 100 zł.) różnią” 
ce się między sobą nie tylko gatun- 
kiem papieru i robotą, ale nawet 
rozmiarami, Nasz korespondent z 
Dzisny, od którego czerpiemy te 
wiadomości, zapewnił nas, że w jed- 
nym z urzędów biedzono się nad 
3-ma  stuzłotówkami, które miały 
wszelkie cechy prawdziwych, ale róż- 
niły się pomiędzy sobą i z tego ро- 
wodu wywoływały wątpliwości wśród 
waza a trwogę wśród właści- 
cieli. 

Życie współczesne jest aż nadto 
dość skomplikowane, by je jeszcze   obciążać takiemi kłopotami jak nie: 
pewność co do środków plaini- 
czych. Poza tem powtarzamy: wśród 

to wrażenie wprost fatalne. Pora jest 
temu zaradzić jaknajenergiczniej i 

PARYŻ, 2.VI (Pat). „Echo de Paris" pisząc o pawilonie polskiej sztuki nie przeciągać stanu zamętu w na- 

ma międzynarodowej wystawie sztuk 

jest dowodem czego dokonać może naród, który potrafił zachować swego ; 
+ ducha niepodległości. 

dekoracyjnych mówi: Pawilon polski : 

Współczesna sztuka polska znajduje się na właściwej drodze i nie po-! 

"trzebuje niczego wiecej, jak tylko nadal rozwijać się. 
i ч 

——————— i 

' siąkniętą krwią polską ziemię Grod- 

| na, Krasnego, Mikuliniec, Nowo Miń 

ska, Radzymina... 
W egniu karabinów maszynowych 

i dział wdzierały się one w zastępy 

dzikich najeźdźców i po karkach ich 
jechały do zwycięstwa. 

Tak samo, jak tam, w odległej 

Francji, były i tutaj symbolem wal: 

ki, potęgi, siły wszystko druzgoczą- 

cej, zbiorowej woli w stal i żelazo 

wcielonej, a ożywionej miłością Oj- 

czyzny | wiarą w zwycięstwo. 

Że jakieś mogiły pozostały, że 
ktoś gdzieś tam daleko, czy to w 

Polsce, czy we Francji dowiedział 

się z komunikatów 0 śmierci boha- 

terskiej na polu chwały, którego u- 

kochał nad wszystko — trudno — 

mieszkałe przeważnie przez połud- 
niowych Słowian; oddawały Wło- 
chom całą prowincję Dalmację w 

której 96 procentów mieszkańców 

stanowili Jugo-Słowianie it mniej niż 

4 proc.Włochów; zapewniały Włochom 

rządy w Albanji, Walonie i nad Gre- 

kami na wyspach morza Egejskiego— 

jednem słowem dawały możność 

Włochom w imieniu wymagań stra- 

tegicznych, stworzyć centry niezado* 

wolenia i niewoli i oddawały w ich 

posiadanie wojenny front, obrona 

którego przekraczałaby realne siły 

Włochów. W chwili zawarcia Traktatu 

Londyńskiego, żadna z umawiających 

się stron nie wierzyła w całkowity 

upadek Austro-Węgier. 
Sonnino myślał że Traktat wzmoc- 

ni Włochy w stosunku do osłabionej 
lecz wciąż potężnej Monarchji Hab- 
sburgów, dostęp której do morza 

będą kontrolować samo przez się 

|Włochy. W najgorszym wypadku   
  

to dla Polski, 
którego ta Polska przez swoich wier- 
nych żołnierzy przed zalewem bar- 
barzyńców ze Wschodu, broniła. 

Ucichły odgłosy walk przebrzmiały 
fanfary zwycięstwa, przyszła zwykła 
szara, codzienna praca dla Jutra. 

Aż w dniu dzisiejszym pułk czoł- 
gów polskich przypomina swej braci 
żołnierskiej, że żyje, że w pracy nie 
ustaje i że gdy przyjdzie dzień, kiedy 
bronić znów będzie trzeba Polski 
przed zalewem wrogów, to do apelu 
stanie. 

Stalą swych wozów i ich ogniem 
wesprze mur piersi żołnierskich i 
piędzi ziemi ojczystej nie ustąpi. 

Antoni Korczyński.   
  

przypuszczał, że zespół obiecanej 
Włochom zdobyczy da im wiele da- 
nych do przetargu w czasie pertrak- | 
tacji pokojowych. 

Umysł Sonnino osłabiony praw- 
dopodobnie wiekiem nie był wstanie 
pojąć prawdziwych interesów Włoch, 
oraz zrozumieć konsekwencje takie” 
go traktatu. Jedynem jego dążeniem 
było zabezpieczyć podpisane zobo: 
wiązania Ententy, widząc że nie był 
w stanie, nawet przy pomocy Nie- 
miec, zdobyć od Pustro-Węgier od: 
powiedni ekwiwalent za neutrelność 
Włoch. Rozumował on, że jakby nie 
żałowała gorzko Ententa zawartej 
umowy nie odważy się jednak uwa- 
żać ją za świstek papieru. 

W tym ostatnim kierunku Son- 
nino rozumował prawidłowo, lecz 
pod innym względem traktat był 
krokiem godnym pożałowania. 

Aczkolwiek traktat miał pozostać   

dla świata całego, |. 

  ścisłą tajemnicą, główne jego pod- 

szem życiu ekonomicznem i tak nie 
najlepiej zorganizowanem. 

„Miz. 

    

  

Bibuła komunistyczna. 
W nocy z 1 na 2 bm. posterun= 

kowy policji peństw. Bujnowski zna- 
lazt około domu Nr. 5 przy ul. 
Piaskowej 55 odezw komunistycz* 
nych w języku białoruskim i 3 eg- 
zemplarze „Czerwonego Stiagu” (/) 
BLI. ЛАЙ FTA IA TATE as 

   

  

   

    
   

   

Teatr Polski 

Dziś poraz ostatni 

Wujaszek Jaś 
sztuka Czechowa. 

Jutro premjera 

Ja tu rządzę: 
krotochwila W. Rapackiego. 

Początek o g. 8 m. 15 w. | 

stawy staly się xladomemi w Serbji, 
Francji,  FAnglji i Austro-Węgrach w 
tydzień po podpisaniu umowy. — 

W rozmowie z Delcassć z powo- 
du Traktatu Londyńskiego H. Steed 
wskazał, że jeżeli nie uda się Enter 
cie rozbić całkowicie Niemców i 
Austro-Węgier, wówczas nie sposób 
będzie odmówić Niemcom prawa do 
anneksji Belgji dla względów strate- 
gicznych, gdyż dla tych że względów 
Ententa zawarowała Włochom posła- 
danie krajów czysto słowiańskich. 

Kwestja Fdrjatyku została zasa* 
dniczo rozstrzygnięta na Konferencji 
Pokojowej w słynnem orędziu Wil- 
sona, ogłoszonem dnia 23 go kwiet- 
nia roku 1919 go. Był to cios zada- 
ny tajnym traktatom i przyznaniem 
zasadniczo praw małych państw i 
narodów. 

D. <. n. 

Stefan Kader, 
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KRONIKA. 
  

    

  

4 

Dziś—Suchy dzień Erazma BM. 
Sroda 4 Jutro—Franciszka Caracciolo W. 

Wschód słońca— g. 3 m. 19 

zerwiec |] Zachód „ —g. 7 m. 48    

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 
Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
orozumieniem z jednym z członków Zarz. 

Twa) w środy, plątki i niedzielą od 12—2. 
Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B, K. dla sto- 
warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
niedzialkėw rano) ой 10 rano do 8wiecz. 
z przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

MIEJSKA. 

— „Zielone Świątki”. Pogoda 
choć raz zadowolniła wszystkich: rol- 
nicy i spacerowicze byli chyba rów- 
nie zadowoleni, deszcz padał w no: 
cy, a obydwa dni świąteczne były 
słoneczne i pozwoliły licznym rze:: 
szom  mięszczuchów, spragnionych 
świeżego powietrza, rozkoszować 
się naturą. W ogrodzie Botanicznym 
tłumy cisnęły się do karuzeli, kra-. 
mów i zabaw ludowych bardzo od: 
powiednio tam rozmieszczonych, 
gdyby tak jeszcze jakaś podłoga do 
tańce, amatorów w niedzielę by nie 
zabrakło, Brzegi Wilji były, „umajo- 
ne” wycieczkowiczami całe gromady 
koczowały, tańczyły na murawie we- 
seliły się wśród cudnej przyrody wi- 
leńskiej, jakiej niema żadne miasto 
w Rzeczypospolitej. Na rzece pełao 
łódek naładowanych publicznością, 
stateczki do Werek przepełnione. 
Plaża na Zwierzyńcu również oży- 
wiona. Słowem Wilnianie używali 
świąt, co się zowie. 

— W sprawie nadmiernej pod: | 
wyżki zasadniczego komornego. . 
Wobec tego iż niektórzy właściciele 
domów zwiększyli nadmiernie pod- 
stawowe komorne, Związek Lokato- 
rów zaleca swym członkom składać 
zażalenia do Wydziału Podatkowego 
przy Magistracie, nie później niż w 
14-cie dni po otrzymaniu nakazu 
płatniczego. Szczegółowych informa- 
cji udziela biuro Związku: Wielka 
28, od 5:ej do 8:ej p. p. oprócz 
świąt i niedziel. : 

— Samochėd dla straży og- 
niowej. Dyrekcja Ubezpieczeń Wza- 
jemnych wyasygnowała 18 tysięcy 
złotych na zakup samochodu dla 
straży ogniowej. (z). 

— O kolonje letnie dla mło- 
dzieży. Naczelnik wydziału pracy i 
opieki społecznej p. Konrad Jocz 
wraz z inspektorem rolnictwa p. Ła- 
wrynowiczem i referentem do spraw 
rolnych przy delegaturze p. Zellem 
w dniu 29 go maja oglądali majątki 
rządowe Goby i Skrobuciany gminy 
Landwsrowskiej i wyjaśnili iż dwory 
w tych majątkach mogą być przezna- 
czone na kolonje letnie dla młodzie-   ży szkolnej średnich zakładów nau- 
kowych. 

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Po dokonaniu względnie nie du- 
żych remontów w obu tych objek- 
tach, tak wiele pożądane  kolonja 
letnie dia młodzieży średnich zakła- 
dów naukowych, (pierwsza dla 50 
dziewczynek, a druga dla 50 chłop: 
ców) będą mogły być uruchomione 
z końcem roku szkolnego). 

Dalszy wyjazd dla wyszukania o- 
bjektów na kolonje letnie dla mło- 
dzieży szkół średnich, projektuje się 
na dzisiaj. Celem obejrzenia szeregu 
objektów, wyjeżdżają p. Konrad Jocz 
— naczelnik wydziału pracy i opie- 
społecznej i p. Szaniawski naczelnik 
wydziału rolnictwa i weterynarji przy 
delegaturze, (x). 

— Plaża w Wilnie. Na co nam 
morskie brzegi, gdy mamy śliczny 
brzeg Wilji z żółtym piaskiem i won- 
nym sosnowym borem na drugim 
brzegu. Okolica jak wymarzona, sło- 
neczność, elegaacko zbudowany bu- 

U ROSJAN WILEŃSKICH. 
  

— Towarzystwo wzajemnej po- 
mocy. Jak się dowiadujemy przed 
paru dniami powstało w Wilnie Ro- 
syjskie Towarzystwo wzajemnej po- 
mocy, mające za zadanie wypłacanie 
zapomóg rodzinom zmarłych człon- 
ków oraz udzielanie pomocy mater- 
jalnej niezdolnym z powodu wypad- 
ków do pracy. 

Na czele Towarzystwa stoją p.p. 
Sołłohub Eugenjusz, Borodzin Alek- 
sy l Bielewski Leonid -- wszyscy są 
poglądów monarchistycznych, należą 
do wileńskiego Towarzystwa Rosyj- 
skiego i biorą czynny udział w życiu 
miejscowej kolonji rosyjskiej. (x) 

RUCH SPÓŁDZIELCZY. 

— Dzień Spółdzielczości w Pol- 
Sce. Centralny Komitet Dnia Spół- 
dzielczości w Polsce w myśl swej za- 
powiedzi wydał następujące pomoc 
propagandowe na dn. 7 czerwca r.b. 

1) wielki barwny plakat,   fecik, kabiny, ławki, na brzegu i na 
środku rzeki, na mieliznach łódki 
tuż, od autobusów 5 minut piechotą. : 

Doprawdy szczęśliwą mieli myśl | 
pomysłowi przedsiębiorcy którzy 

„wreszcie dają możność cywilizowa › 
nym Wilnianom użyć kąpieli rzecz- 
nej i słonecznej bowiem dctąd tylko , 
ludzie bliscy stanu natury w strojach 
ewowo-adamowych užywali tej rozko- 
szy, zaš co przyzwoltszy  obywatai 
miasta musiał się kontentować ła- 
zienką, jeśli ją miał. 

Bardzo, bardzo kulturalnie ta 
nowa placówka na Zwierzyńcu wy- 
gląda. A otwarła się cicho, bez re- 
klamy. i 

— Cyrk. P. Komisarz Rządu na 
miasto Wilno udzielił zezwolenia p. 
St. Mroczkowskiemu na prowadzenie 
w bieżącym miesiącu cyrku w Wil- 
nie. 

Cyrk rozpocznie funkcjonować w 
środę 4 b. m. (x). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Egzaminy dla nauczycielstwa. 
Dzisiaj o godz. 5 po poł. w gmachu 
męskiego seminarjum nauczycielskie- 
go odbędą się egzaminy dla nauczy” 
cieli szkół powszechnych nie posia- 
dających wymaganych kwalifikacyj, (x) 

— Frekwencja na kursach wa- 
kacyjnych dla nauczycieli szkół 
powsz. Na kurs śpiewu i gimnasty« 
ki, który się odbędzie w Wilnie, zgło- 
silo się z okręgu szkolnego wileń- 
skiego 31 osób, na kurs rysunku i 
robót—37 i na kurs polonistyczny 
przygotowawczy do wyższego kursu 
nauczycielskiego — 27 osób. (x) 3 

{ 
WOJSKOWE. 

— Zjazd oficerów rezerwy. W 
dniu 27 b, m. Q 9. 10 rano, w sali 
klubu przemysłowców kresowych w 
Wilnie, przy ul. Ludwisarskiej Ne 4, 
lub w sali Domu Oficera Polskiego 
przy ul.Mickiewicza 13, odbędzie się 
zjazd oficerów rezerwy z terenu zie- 
mi Wileńskiej, celem zorganizowania 
oddziału Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 
Ziemi Wileńskiej oraz wyboru zarzą- 
du okręgowego tegoż oddziału zwią- 
zku (x). 

  

2) odezwa - afisz Centralnego Ko- 
mitetu, 

3) trzy broszurki; 
a) wzór programu i wskazówki do 

przygotowania obchodu Dnia Spół 
dzielczości (deklamacje, śpiew, sztu: 
ki teatralne); 

b) Wzory i wskazówki do prze 
mówień na wiecach i zgromadzeniach; 

c) Materjały i wskazówki do po- 
gadanek w szkołach. 
4) trzy Odezwy-ulotki do masowego 

rozrzucenia w Dniu Spółdzielczości: B 
e) dla organizacji spėldz. spožyw- 

ców p. t. „Spożywcy*, 
b) dla organizacyi rolniczych p. t. 

„Rolnicy”, 
c) dla organizacyi kredytowych 

p. t. „Popierajcie kssy ssółdzielcze”, 
5) chorągiewki papierowe w bar- 

wach tęczowych. 
Zamówienia należy kierować do 

Centralnego Komitetu Dnia Spóldziel 
czości w Polsce (Warszawa, ul, No- 
wogródzka 21) lub do Związków 
Spółdzielczych, Centralny Komitet 
pobierać będzie należność zgóry przy 
zamowieniach (Konto Towarzystwa 
Kooperatystów w P. K. O. Nr. 9940), 
łub też za zaliczeniem pocztowem. 

Wszystkie Komitety lokalne ob-, 
chodu Dnia Spółdzielczości, poszcze: ' 
gólne spółdzielnię, oraz instytucje i: 
organizacje sympatyzujące z ruchem 
spółdzielczym, powinny kolportować 
powyższe wydawnictwa. 

Tylko zdrowe ziarno propagandy 
uświadamiającej pchnie na szerokie 
tory sprawę polskiej kooperacji i od- 
rodzenia społecznego i gospodarcze- 
go naszego Państwa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— „Wieczór Tatrzański”. Dzi- 
siaj o godz. 7 wiecz. w lokalu żeń- 
skiej szkoły  przemyslowo-handlowej 
odbędzie się „Wieczór Tatrzański”, 
organizowany staraniem kółka krajo: 
znawczego tejże szkoły, (x) 

RÓŻNE. 

— Sprostowanie. W 120 nr. na- 
szego pisma z d. 29 bm. została u- 
mieszczona notatka p. t. „Wybory w 
Trokach” w której znalazły się dzięki 
jakiemuś nieporozumieniu pewne in- 

— 
  

    

Patentowane ręczne aparaty 

formacje jak się później okazało, nie 
odpowiadające prawdzie. 

M. inn. było tam napisane, iż ne- 
woobrany zastępca burmistrza p. Ro- 
daklewicz był karany przed wojną 
kryminalnie. Jak sie dowiadu- 
jemy od bezpośrednio w tej spra- 
wie zainteresowanego — p. Roda- 
kiewicza zostaliśmy wprowadzeni 
przez naszego informatora w błąd. 

Z powodu tego przykrego incy- 
dentu wyrażamy na tym miejscu 
ubolewanie, 

— Sprawozdanle z Imprez docho- 
dowych na rzecz kolonji letnich. 
Centrala Opiek Rodziclelskich przy szko- 
łach średnich podaje dó wiadomości spra- 
wozdanie kasowe z dwóch imprez, które 
odbyły się na kolonje letnie. 

Zabawa w ogrodzie Bernardyńskim w 
dn. 21 maja dała dochód a) brutto za bi- 
lety wejściowe 1362 zł. 38 gr. b) ze zbiórki 
w teatrach 141 zł. 29 gr. Razem 1503 67 gr. 

Wydatki na orkiestrę, aflsze, opłatę 
ogrodu i inne wyniosły 403 67 gr. 

Czysty dochód 1100 zł. - 
Kwesta w dn. 27 maja przyniosła 108 

zl. 24 gr. 
Wydetki: afisze, znaczk!, wypożyczanie 

woreczków szpilki i drobne 105 zł, 24 gr. 
Czysty dochód 982 zł. 
Społeczeństwu, które poparło akėję ko- 

lonji składając oflarę, jak również wszyst- 
kim tym, którzy przyjęli udżlał w pracy 
rad zdobyciem funduszów centrala sklada 
serdeczne podziękowanie, 

Suma łączna 2.082 zł. da możność wy- 
slania na Kolonje 20 dzieci ze szkół śred- 
nich. Jest to bardzo mało wobec czego 
Centrala prosi o dalsze ofiary, które skła- 
dać można w Redakcjach pism: „Na ko- 
lonje letnie dla młodzieży szkół średnich". 

RUCH WYDAWNICZY. 

— „Przegląd artystyczny nr. 4 
pod redakcją Feliksa Jordan Lublerzyń- 
Śklego świeżo wyszedł z druku | zawiera 
przeważnie zobrazowanie zamkniętej już 
obecnie wystawy obrtzów, rzeźb I kilimów 
w salach Kasyna Oficerskiego, ponadto 
dział „Ognisk* kolejowych, zteatru. o kon 
serwacji zabytków w Wileńszczyźnie | kro- 
nikę artystyczną. W dziale Ilustrowanym 
widzimy reprodukcje obrazów Michała 
Czepity i fotografje niektórych artystów. 
Wydanie staranne | estetyczne. Cent ze- 
szyłu 50 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Zagłlnięcie chlopca. Józef Kluk, 
zamieszkały przy ul. Rossa 10, powiadomił 
policję o zaginięciu swego syna Marjana 
lat 16, który wyszedł z domu w dniu 25 
maja. 

— Czy on? Został zatrzymany przez 
policję Stanisław Ocetkiewicz, podejrzany 
o zabójstwo w dniu 3 maja Michała Pru- 
cykś zam. przy ul, Mickiewicza 33. 

    
ul. św Mikołaja znaleziono podrzutka piel 
męskiej, którego odesłano do domu „Dzie- 
ciątka Jezus“. 

— Rąbunek. Eugenjusz Boltuć, zam. 
przy ul. Mestowej 29 powiadomił policję, 
iż podczas Zielonych Świąt został pobity w 
Zakrecie przez nieznanych mu osobników 
1 okradziony z 7=*miu złotych | czarnego 
zegarka. 

— Kradzieże. U A. Samolewiczś, zdam. 
przy ul. Zakretowej 1l-a skradziono biżu- 
terję I rewolwer, wartości 600 złotych. 

— U Julji Romanowiez, zam. przy ul. 
Rajskiej 15 skradziono bieliznę 1 ubranie, 
wartości 6500 złotych. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. W sztuce Czechowa 

„Wujaszek Jaś” Teatr Polski zdobył ogrom- 
ny sukces artystyczny; publiczność prze- 
konana do doskonałej gry artystów, coraz 
liczniej uczęszcza na to wysoce artystycz 
ne widowisko, w którem pierwsze role 
grają pp. Grabowska, Jaroszewska, God- 
lewski I Kijowski. 

  

    

  

  

— Podrzutek. W domu nr. 12 przy | 

  

  

  

Dziś „Wujaszek Jaś* grany będzie po 
raz ostatni. 

— Jutrzejsza premjera w Teatrze 
Polskim. Testr Polski z dniem jutrzej- 
szym rozpoczyna sezon letni, w którym 
(odkładając do jesieni I zimy sztuki arty- 
styczne i wartościowe), starać się będzie 
n'eść godziwą rozrywkę publiczności. To 
też repertuar składać się będzie z lekkiej 
komedji, farsy 1 krotochwili, urozmśico- 
nych produkcjami wokalnemi ! choreogra- 
ficznemi. Jako pierwsze widowisko tego ty- 
pu, grana będzie jutro przezabawna kroto- 
chwila W. Rapackiego (syna) p. t. „Ja tu 
rządzę”. W akcie drugim rzecz się dzieje 
za kulisami teatru, podczas próby; reżyser 
K. Wyrwicz skorzystał z tego, i jako na - 
podatnej kanwie wplótł tam liczne pro- 
dukcje kabaretowe, w których modna pio- 
senka „Hallo ciotka”, wykonana przeż p. 
Jaroszewską. oraz taniec nastrojowy, wy- 
konany przez p. Grabowską zajmą miejsce 
pam, “va 6 

— Teatr l (ogród po-Bernar- 
dyński). Występy Wiktorji Kaweckiej są 
atrekcją wielką dla wileńskiej publiczności. 
Podczas swiąt nie można było w godzi- 

„nach późniejszych dostać już w Teatrze 
biletów. Dziś z udziałem W. Kaweckiej 
grane będą piękne „Manewry jesienne". 

— Premjera operetki A. Wiilńskię- 
go „Potęga Miłości. Jutro z udzia- 
łem znakomitej artystki W. Kaweckiej gra” 
na będzie premjera operetki naszego za- 
służonego kapelmistrza A. Wilińskiego p. t. 
„Potęga miłości”. Przepiękne melodje, oraz 
dowcipne libretto, składają się na całość 
pierwszorzędną, to też w Warszawie | za 
granicą, gdzie była grana „Potęga miłości”, 

: wszędzie cieszyła się wielkiem powodze- 
niem. 

— Koncert symfoniczny. Jutro 4-go 
czerwca w ogrodzie po-Bernerdyńskim kon- 
cert Wil. Orkiestry Symfonicznej pod dyr. 
Fdama Wyleżyńskiego (Dyrektora Konser- 
watorjum Wileńskiego). Solista skrzypek A. 
Kontorowicz oraz ostatni pożegnalny wy» 
stęp znakomitej spiewaczki operowej, p, 
Jadwigi Krużanki (dit. op. WII. arji z op. 
„Halka, „Zydówka”, „Tosca*) w programie 
Bethowen Symfonia nr. 38 (Erolca) oraz in- 
ne. Początek o godz. 8-ej wiecz. 

        

Rozmaitości. 
Kara tuczenia. 

Znane jest wyrafinowanie Chińczyków w 
okrucieństwie. ale nie słyszano może jesz- 
cze o takiej formie znęcania się nad czło- 
wiekiem, jakiej ofiarą padł onego czasu 
zmarły właśnie teraz Hu Czing Ju dowód- 
ca tak zwanej ludowej armji i Tuchun Ho- 
mann. Dawniej był on zawodowym rewo- 
lucjonistą w prowincji Szenst, ale tamtej- 
szy Tuchun pojmał go I skazał na karę 
tuczenia. Mianowicie zamknięto go w klat- 
ce I karmiono intensywnie ryżem I tłustą 
wieprzowiną, tak, że w wieku 35 I. Hu Czing 
Ju doszedł do wagi 150 kilogramów i nigdy 
się już nadmiernej tuszy nie pozbył. 

  

  

  

Giełda warszawska 

zd. 2—VI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 25,371/2 25,44 2531 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 208,75 209,25 208,26 
Londyn — 25,26 25,82 25,20 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,17 

Paryż 26,051/2 26,11 25,99 
Praga 15,417/2 15,45 15,38 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 20,87/1 20,93 20,82 
Szwajcarja 100,65 100,90 _ 100,40 
Stockholm  139,171/2  139,53 138,82 
Kopenhaga 97,50 97,84 97,36 
Funty ang.  25,22%/2 25,29 25,16 
Franki fr. 27,12 27,19 27,05 
8 proc. Poż. konwers. 75—77, 
Poż. kolej. --85,—90 
Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 62,—62 1 pół 
4:4/2/o listy z. T. Kred. Z. przedw. 23,4—23,6— 
50/0 listy z. warsz. przedw. 18,25—17,75 
41/a 0/0 warsz. przedwoj. 16,50—16,75 
6*/0 obligacje Warszawy z 17 r. 5,15—5,30 
RIO TSDESAC KE EPZSZBE STA PWISE-RPZWIA 0-00 1007 > 

Redaktor Józef Batorowicz. 
—— 

Dr. Nacjan Mienicki 
Choreby weneryczne, sy- 

    

Warunki najbardziej dogodne. 

T TTT T 

Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

1 introligatorskie szybko i dokładnie 

Czasopisma, 

Księgi rachunkowe, 
Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

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. 

  
  

      
        

  

Przeznaczenie. Nadeślij 
charakter pisma, swój lub 
zainteresowanej osoby, 
zakomunikuj: imię, rok, 
miesiąc urodzenia. O- 
trzymasz szczegółową a- 
nalizę charakteru, okreś- 
lenie zalet, wad, zdolno- 
T Poczytczenie: Ana- 
zę wysyłam po otrzy- 

maniu 8 zł. Osobiście 
prasimnja 12—7. Proto- 
uły, odezwy, podzięko- 

wania  najwybitniejszych 
osób stolicy. Warszawa, 
Psyche Grafolog Szylłer- 
Szkolnik, Piękna 25—34, 

Potrzebny buchalter 
na godziny, znający nie- 
miecki język. Zgłoszenia 
do Blura Reklamowego 
S. Grabowskiego, ul. Gar- 
barska 1. 2—1 
RR AR PLTODAEZAA INKTEC 
Sprzedaje się dom w 
Zwierzyńcu przy ulicy 

Gedyminowskiej 66 

Wydawca w imienia współwieścicieli dózał Baiarawiez, 

  
  
  

     
      

  

| zawiera niewyczerpane źródło adresów: 

id gaszenia pożarów 
„Delfin pianowy 
o skuteczności stwierdzonej 

wielokrotnie 

poleca 

Lygmant Nagrodzki 
Wilno, Zawelna 11-a. 

Żądajcie prospektów.    
Wyszła z druku 

księga Handlowo - Przemysłowa - Informacyjna 

„WILNO“ 
Instytucji 

i urzędników, księży, doktorów, adwokatów, Inžynie- 
rów, banków, kooperatyw, firm handlowo przemy- 
słowych, zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym, etc. 
etc. oraz dział informacyjny m. Wilna i Ziemi Wi- 
leńskiej. Księga zawiera przeszło 600 stroa tekstu 
zebranego | zredagowanego przez b. inspektora skar- 
bowego Adama Skarżyńskiego 1 kosztuje z przesył- 

ką 7 zł. Redakcja: Wilno, Garbarska 1. 

PRACOWNIA OBUWIA 
WI. Kozyrewskiego 

dawniej ul. Garbarska 5, została przenie 
sioną na ul. Biskupią 14 (plac Katedralny) 
p. ft. Obuwie „Moderne” — o czem się za: 

wiadamia Sz. Klijentelę, 2-1 

    

  

Herby Polskie ||: 
gotowe ną ay (onyks, kwawnik Rutynowany 

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

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

Wszelkie ziecenia wykonywa się LA я 

krojczy 
cywilny | wojskowy z 
dłuższą praktyką w pierw 

szorzędnych firmach 

| pragole zmienić posadę 
od 1.VIl—25 lub później. 
Łaskawe oferty: Poznań, 
W. Garbary 14, Mieczy- 
sław Pąkciński. 5—1 

Labłąkane prosie 
jeszcze w połowie giu- 
dnia jest do odebrania 
u Antoniego Połońskiego 
w Wilnie, ul. Piromont 

4, m. 7. 

Krawtosa 1 Warszawy 
w prywatnem mieszkaniu 
przyjmuje szycie sukien, 
okryć, kostjumów oraz 
wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Ul. Gaona (d. Il-a 

Szklana) Ni 12, m. 4 
M. Lewandowske. 

    

  

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

ca o godz. 11.30 w południe. 

Do 1 lipca ceny zniżone bez konkurencji 

Nauczyciel kroju 
R. GISIN, S-to Jańska 2 
udziela lskcji kroju ubrań damskich, cywilnych 
i wojskowych po cenach dostępnych. Tamże sprze- 
dają się różne wykroje, żurnale I manekiny. 3—1 

  

Kto pożyczy 500 złotych 
odnejmię mieszkanie na 
1/2 roku w Zwierzyńcu. 
Dowiedzieć się J. Jasiń- 
skiego 10 — 21. Pawlo- 

wiczowa, 

Sprzedaje się 
Auto firmy „Ford“ užy- 
wane.  Dowiedzieć się: 

ul. Lwowska 12—10. 

    

  

Żądajcie wszędzie 

„Kurjer Wilenski“   
Brak. „Lux“, Żeligowskies* |,


