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Należytość poćztowa opłacona ryczałtem. 

Rok Il. Nr. 124 (276) Cena 15 groszy. 
  

Wyeshodzi 

  

IEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

  

eodziennie próea dni poświątecznyech. 

< 
  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. €. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru . Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują tBiuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E. 
Sobola, Wileńska 22, tel. 867 i wszystkie biura rekl. w kraju i zagr.   

     

Ogród 

po-Bernardyński 
Dziś we czwartek 4 czerwca 

odbędzie się 

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

—5 

Cena ogłoszeń: Za 

Imowym S. Grabowskle- Be TA 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
| stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Uiwadze czytelników !!! 

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

F. RYMASZEWSKIEGO 
ul. Ad. Mickiewicza Ne 35. 
    

Lima da ŻE 44.409 RZA GO i | 

CYRK WARSZAWSKI St. Mroczkowski, Ludwisarska 4. 
  

DZIŚ! Drugi dzień DZIŚ! 

występów Króla Żelaza 1 

Zygmunta BREITBARTA 
na czele wszechświatowych atrakcji. 

Początek o godz. 830 wlecz. 

f 
ua UANEAS 

Ogrėd sportowy im. Želigowskiego 
  

  

suma. Zawody kolaiskic. 
som Zabawa dla dzieci. 

Karuzele, huśtawki, młyn djabelski. 

Początek o godz. 5-ej popoł. 

  

Gospodarcza polityka Polski 
w stosunku do Ziem Wschodnich. 

II. 

  

   

    

Częściowe przesilenie gabinetowe jesz- 
cze nie rozwiązane. 

Dalsze pertraktacje p. premjera. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

i Wbrew wczorajszym przewidywaniom, dzień dzisiejszy nie przyniósł 
*żadnego rozstrzygnięcia w sytuacji politycznej, wywołanej ustąpieniem min. 
Thugutta. 

Zdecydowano ostatecznie że stanowisko wice premjera nie będzie 
obsadzone. 

W dalszym ciągu jest mowa o ustąpieniu min. Ratajskiego. 
P. premj. Grabski prowadził dziś rozmowy z przywódcami 

Nar., P. P. S. i Nar. Par. Rob. 
W dalszym ciągu poważne szanse na stanowisko min. spr. wewn. ma 

jp. Makowski (b. minister sprawiedliwości w gabinecie gen. Sikorskiego) 

Zw. Lud. 

| którego wyjątkowa indywidualność i znajomość spraw kresowych w kołach 
lenteogych znajdują duże uznanie. 

ozmowy p. premjera z poszczególnymi klubami potrwają prawdope- 
dobnie do końca bieżącego tygodnia. з Ё у 

Nie jest wykluczone, jak dotąd zaznaczaliśmy, możliwość nastąpienia 
częściowej rekonstrukcji gabinetu, która by objęła nietylko Min. Spr. Wewn. 
lecz również Min. Kolei i Sprawiedliwości.    

         

     

Jeszcze prawa zajść w gimn. Lelewe- 
"la na komisi OśŚwiatewei Sejmu, . 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy).   Sejmowa Komisja Oświatowa prowadziła dalszą dyskusję nad oświad- 
| zd p. Ministra W. R. i O. P. w sprawie zajść w gimn. im. Lelewela 
w Wilnie. 

Przemawiali pos, Barański (Klub Pracy), pos. Pławski (P. P. S.), pos. | 
' Wędziagolski (Wyzw.), pos. Wygodzki (Koło Zyd.). Po końcowem przemó- 
|wieniu p. Ministra Grabskiego wybrano podkomisję z 9 członków. Preze- 
| sem Komisji został poseł Sołtyk (Z.L.N.), który ma zająć się rozpatrzeniem 
wniosków, zgłoszonych w toku dyskusji i przedstawić te wnioski na na- 
'stępnem posiedzeniu Komisji, którą wyznaczono na piątek bież. tygodnia, 

“| Z Klubu do Klubu. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Gdy przejdziemy do Polesia, to 

tutaj obok przemysłu leśnego win- 

niśmy mieć do czynienia z hodowlą 

bydła opasowego na wielką skalę, 

a równocześnie z produkcją mleczną. 

Polesie również obok wywozu sztuk 

żywych mogłoby eksportować i kon- 

serwy mięsne i przetwory. mleczne. 

W gospodarce leśnej mielibyśmy 

tu do czynienia z przemysłem leśnym, 

analogicznym do przemysłu leśnego 

województw północnych. 

Ale na to, by Polesie stalo się 

krainą gospodarczo aktywną trzeba 

komunikacji i meljoracji. O ile cho- 

dzi e pierwszą, to obok szeregu linij 

kolejowych należałoby ustalić zupeł- 

nie ścisłe połączenie wodne Prypeci 

z Wisłą.To, co jest—kanały stare, za- 

rośnięte, nieużywane od wieków—wy"- 

maga nietylko oczyszczenia grunto- 

wego, ale uzupełnienia nowym syste- 

mem kanałów, a przedewszystkiem 

uregulowania rzek zarówno w dorze- 

czu Dniepru jak i Wisły., . 
O ile chodzi o osuszenie Polesia, 

to praca ta wymaga szeregu lat, ale 

jest konieczną. Nie przemawia nam 

do przekonania argument strategicz 

ny, wysuwany przeciw temu projek- 

towi za czasów rosyjskich, a często 

1 dziś. Błota poleskie nie uratowały 

od klęski Rosji, nie przeszkodziły z 

drugiej strony bolszewikom pójść pod 
Warszawę. Prawda, obrona ich wy- 
maga małych sił, ale gdy na froncie 

północnym lub południowym wróg 
pójdzie naprzód — i na Polesiu wy- 
padnie się cofnąć! Fakt ten miał 

miejsce w 1920 roku z dywizją gen.   

Sikorskiego. A gdy linja Bugu zosta- 

nie sforsowaną, na terenie Korgre- | 
sówki front nieprzyjacielski zawsze 

się wyrówna. Wreszcie pozostaje Wo- 

lyt 1 Tarnopol. Ziemia pierwszo- 
rzędna—więc rolnictwo i przemysł rol- 

niczy—ale już z włączeniem deń cu- 
krownictwa. Potrzebny jest tu system 

komunikacyjny, łączący nietylko Wo- 

łyń i Tarnopol bezpośrednio z War- 

szcwą, ale i linja kolejowa, : łącząca 

ten istny magazyn zbożowy z naj- 

bardziej uprzemysłowionemi częścia- 

mi państwa—a więc obu Zagłębiami. 

©О ile chodzi o system rzeczny, to 

dla południowej części obu woje- 

wództw, jak również i województwa 

Stanisławowskiego ważną jest komu- 

nikecja wodna: Morze Czarne— Bałtyk, 

A teraz obowiązki rządu. Jak wi- 

dzimy, nie może być mowy, by dało 

się zagospodarować kresy bęz wkła- 
dów ze strony państwa. Wkłady te 

mogą mieć dwojaki charakter: wkła- 

dy bezpośrednie i ulgi podatkowe. Te 

pierwsze dadzą się poczynić tylko 

wówczas, gdy uzyskamy odpowiednie 

fundusze inwestycyjne drogą požy- 

czek zagranicznych, W zużyciu ich ; 

musi być uwzględniona—obok .wkła- 

dów takich,jak budowa nowych kolei, 

kanałów, osuszanie błot — jeszcze 

i szeroka propaganda wiedzy rolni- 

czej i rzemiosł, związanych z prze- 

mysłem leśnym. (ligi podatkowe są 
konieczne już choćby z tego wzglę- 

du, że przez kraj cały przeszła fala 

wojny, że szereg ludzi jeszcze do 

dziś odbudować się nie może. Cho" 

Poseł Maślanka (Kl. Kat. Ludowy) wystąpił ze swego klubu iżw d. 
wczorajszym wstąpił do Klubu „Plasta“, 

———————————————————-——— >—————————————————————————————————————— 

szenie rozwoju, który jest zgodnym 

'z charakterem gospodarczym kraju. 
Tu ulgi podatkowe 0 charakterze 

premij mogą nie tylko przyspieszyć 

rozwój gospodarczy, ale i ściągnąć 

kapitał i pracowników Polaków i w 

ten sposób silniej związać wojewódz- 

twa wschodnie z państwem, 
Pomijamy tu w zupałności akcję 

samego społeczeństwa — ale bez 

niej się nie obejdzie — organizacje 

zawodowe, społeczne, samorządy, wy- 

datnie subwencjonowane przez pań' 

stwo, będą musiały wziąć na siebie 

znaczną część pracy — choćby w 

dziedzinie oświaty fachowej czy za- 
chąty w postaci premjowania wyni: 

ków najlepszej, najgorliwszej pracy 

gospodarczej, a pozatem wziąć na 

siebie przeprowadzenie części pro- 

gramu komunikacyjnego i mejora- 

cyjnego. 
Punktem ostatnim bądzie handel 

z Rosją. Rzecz jasna, że zadaniem 

naszem jest ułatwić ten handel. Już 

dziś miejscowości takie, jak Wilno 
czy Równe odczuwają wpływ blizko- 

ści granicy. Rozumna polityka tary- 

fowa i celna winna doprowadzić do 

tego, by w pewnych miejscowościach 

skupiały się pewne gatunki towarów 

i stąd masowo były eksportowane. 

Wilno, w wypadku gdyby północne 

województwa stały się ośrodkiem 

przemysłu tkackiego, byłoby Wielkie- 

mi Targami Manufakturowemi i tran-   dzi jednak o co innego: o przyspie- zytowym punktem dla eksportowa" 

nych z Kongresówki produktów wiel- 

kiego przemysłu. Równo mogłoby 

stać się takim samym puuktem dla 
eksportu przetworów ropy naftowej, 

narzędzi rolniczych. Znów odpowied- 

nie ulgi celne i nawet premjowanie 

eksportu dałoby nam nie tylko mo- 

żność odzyskania bliższych rynków 

rosyjskich, ale dotarcia przez Kaukez 

aż do Turkiestanu, Persji i Afgani- 
stanu, a nawet Indyj. Z drugiej stro- 

ny — przez Wilao z Rosji otrzymy- 

wać moglibyśmy produkty Rosji Cen- 

trelnej i Północnej, Syberji, Chin na- 

wet,.a więc półfabrykaty drzewne, 

jak naprzykład terpentynę surową 

dla przeróbki w naszych rafinerjach, 

futra, skóry, — przez Równe mine- 

rały dla przemysłu żelaznego, a-więc 

rudę żelazną, maszynową, bawełnę z 

| Turkiestanu, zboże... 

" Ale to wszystko jest możliwe tyl- 

ko w jednym wypzdku — w wypad- 
ku wytworzenia na Kresach ściśle 

prawnych warunków, któreby „Treuga 
Dei” między narodowościami wpro” 

wadziły. Niepodobna jednak odkła- 

dać polityki gospodarczej do chwili 
uspokojenia Kresów, linje ogólne 

rouszą być wytknięte i trzeba ich się 

konsekwentnie trzymać. Uspokojenie 
przyjdzie, jako konsekwencja zdro- 

wej polityki administracyjnej, naro: 

dowcściowej i gospodarczej. 

(„Droga” Nr. 4). 
Zygmunt Dreszer.   

KONCERT Wil. Orkiestry Symfonicznej 
pod dyrekcją A. WYLEŻYŃSKIEGO, przy udz. A, Kontorow za i znak. śpiew. oper. p. Jadwigi Krużanki. W progr. Beethcvan Symfonja Nr. 3 i in. 

  

Wiadomości polityczne 
Ze Lwowa donoszą 4. 

= m 3.VI: Dziś rano przyby- 
| zeytałł rż li z Białowieży do Lwo- 

wa członkowie parla- 
„mentu angielskiego. 

Gościom towarzyszą z ramienia 
M-stwa Spraw Zagranicznych p.p. 
Bielski i Wyszyński, z ramienia 
M-stwa Przemysłu i Handlu dyr. 
Świętochowski, dr. Bartoszewicz i p. 
Sadowski. 

Na dworcu oczekiwali gości: pre- 
zydent miasta dr. Stahl, delegaci 
Izby handlowej i przemysłowej oraz 
wielu przedstawicieli świata przemy- 
słowego. Goście zamieszkali w h6- 
telu Georgea, gdzie spożyli śniadanie 
i odbyli krótką konferencję, infor- 
mując się o życiu gospodarczem 
Lwowa. O godz. 11-ej zwiedzili Wy- 
soki Zamek i Racławice, poczem wy- 
jechali samochodem do Stryja, a 
stamtąd udadzą się do Kałusza w 
celu zwiedzenia zakładów przemy- 
słowych T-wa eksploatacji soli pota- 
sowej, zaś następnie do zegłębia 
naftowego. (Pat.). 

Te->+-  dmannczą: 4 

к Odbył się tu aorotzny 
Związku Ligi kongres Związku Ligi 
Praw Czło- praw Człowieka Oby- 

"e gej watela. W Kongresie 
szczenia. wzięli udział delegac, 

Francji, Belgji, Rumu- 
nji, Polski, Włoch, Rosji, Armenjii 
Gruzji, Bułgarji, Niemiec, Gdańska i 
Szwecji. Polskę reprezentował sen. 
Posner. 

Na porządku dziennym  znajdo- 
wało się wiele spraw, między innemi 
protest przeciwko terrorowi bolsze- 
wickiemu w Rosji i w Bulgarji. 

Gdańsk wysunął żądanie przepro* 
"wadzenia dyskusji nad prawami Pol- 
ski do posiadania składu amunicji na 

|terytorjum wolnego miasta Gdańska. 
Na propozycję przewodniczącego 

Kongresu Vanderveldego i po do: 
brze umotywowanych wyjaśnieniach 
senatora Posnera, kwestja ta została 
usunięta z porządku dziennego, jako 
nie mająca nic wspólnego z przed- 
miotem obrad kongresu i kompe- 
tencją Ligi Praw człowieka i obywa- 
tela. 

Zaproponowano przedstawicielowi 
wolnego miasta Gdańska, aby Gdańsk 
zwrócił się z tą sprawą do Twa 
przyjaciół Ligi Narodów. (Pat.). 

RILI AUUUESKISNE NSS TURTAS CEA S IA 

Kobieta-lekarz 

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

  
Wyszedł z druku 

Wileński 

Kozklai jay 
DOCIĄ(UW 

formatu kieszonkowego 

Ważny od 5 czerwca 1925 roku. 

Cena 30 gr. 
Żądać w Biurze Podróży „Orbis” 
Księgarniach, Składach materja- 
łów piśmiennych, Kloskach i w 

sprzedaży ulicznej.    
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„Przyczyna 
„Przyczyna przyczyn” — jakiż o- 

biecujący tytułl artykułu w Nr. 121 
„Słowa*! Jakież rozczarowanie po 
przeczytaniu! 

Na początku blizkie prawdy stre- 
szczerie znanych opinij: „Jedni przy: 
pisują wpływom wojny lekceważenie 

życia swego i cudzego, inni dopatru- 

ja się w postępowaniu władz szkol- 

nych przyczyn samorządu i zemsty, 
inni znów obwiriają rodziców o zbyt 
nie pobłażanie i brak nadzoru za 
dziećmi....” I t. p. 

Słucham dalej czytania głośnego, 
podpisu nie widzę, ale po kilku zda- 
niach wyczuwam, jeżeli nie Iwi pa- 
zur, to racice żubra nad žubrami. 

A „przyczyna przyczyn” tonie bez- 
powrotnie w czemś, co trudno naz- 
wać inaczej, jek przysławiowym „gro- 
chem z kapustą”. 

Niewątpliwie — drobny ułamek 
tych elokubracji wystarczyłyby temóż 
Redaktorowi do złożenia rękopisu w 
koszu redakcyjnym, gdyby nie po- 
wsga podpisu. Do zorjentcwania się 
w światopoglądzie autora dopomega 
mi drobne wspomnienie, słyszane z 
ust ojca, a charakteryzujące орогу- 
cyjne nastroje „obywatelstwa“ z cza- 
sów trochę dawniejszych — pierwszej 
połowy ubiegłego stulecia. Dyskuto- 
wano w gronie sąsiadów nad zagad- 
nieniem, dla czego w danym roku 
fatalnie nie udzła się kapusta, a je: 
den ze starszych obywateli zamknął 
dyskusję całkiem powsžnie lapidar- 
nem, często powstarzanem zdaniem: 
„A cóż” to może udać się pod ta- 
kim rządem l 

Przypomina się jeszcze jeden dro- 
biazg z trochę późniejszych dobrych 
starych czasów w Rosji. Jednym z 
najwpływowszych ideologów  najbez- 
względniejszej konserwy (slawiano- 
filstwa) był tam któryś z Axsakowów. 
W piśmie humorystycznem wyobra- 
żano go w ten sposób: hoża niewia- 
sta, Rosja, kroczy ku wschodzącemu 

słońcu i ciągnie Aksakowa za włosy, 
a ten krzywi się i drze się w niebo- 
głosy — „Mamo, do domul* 

Wiemy przynajmniej, jaki to był 
dom, do którego chciał wrócić Aksa- 
kow, — samodzierżawje prawosławja 
i narodnost', petryarchalny stosunek 
poddanego carowi szlachcięa do pod: | po prostu uderzył się w piersi, byłby w red. „Słowa 
danego temu ostatniemu chłopa. 

Czyż „rzeba przypominać, „że ten 

dom. któttadeń? 
Pliepodobna zrozumieć, do jakie- 

go domu chce nas Autor zawrócić, 
kiedy odnajduje swoją „przyczynę 
przyczyn* w początkach Polski Nie- czyn — to dla jednych Bóg z tak, | że czytamy: 
pcdległej, nad którymi biada. 

„Gdy powstał pierwszy rząd pra: 
wowity, — powstaje obok republika , że nierozwiązalne zagadsienie filozofji. ! dai dy od 4-aj nie wiedzą rebot- 
Lubeiska, która po jej likwidacji daje | k no S % : 

przyczyn”. 
notów; od wschodu największa grcź- 

ba zalewu przez fale czerwonego bol- 

szewizmu, których poziom i urok w 

oczach naszych własnych zrozpaczo- 

nych i zgłodniałych mas stał wtedy 

najwyżej, gdyż nie był jeszcze tak, 
jak dziś zdyskredytowany. 

W tym pierwszym faktycznym rzą- 

dzie „dochodzą do stanowisk b. wy: 

sokich”, nad czem biada Autor, prze- 

ważnie ludzie, co jak we wszelkich 

„potopach” zalewających Pclskę, — 
„nie z soli,ani z roli, ale z tego, co 
ich boli, wyrośli*, ludzie „rozumni 
szałem” (w znaczeniu mickiawiczow- 
skiem), co w ciągu szeregu lat wol- 
ność osobistą i życie dobrowolnie 
stawili na kartę przy zdobywaniu nie 

podległości. Któż, jak nie oni, mieł 
tę niepodległość gruntować? 

Tęwiekopomną zasługę przyzna 
im historja, wytykając jednocześnie 

ich błędy w rządzeniu, pieuniknione 

w warunkach tak niesłychanie cięż- 

kich. 

Kiedy, dzięki ich wypadkom Nie-, 
podległa Rzeczpospolita zaczęła się 

z mgławicy niebytu wyłaniać, kiedy 

się okazało, że już jest czem rządzić 

z mniejszem ryzykiem, wtedy — „mło: | 

dzież widząc, — że można przeciw 

władzy powstawać, że im kto mniej; 

jest państwowo usposobiony a nale- 

ży do partji politycznej nie liczącej ; 

się z niczem innem, jak z wpływem 

własnym, tem prędzej dojdzie do wła- 

dzy i korzyści, depcząc po najbsr- į 

dziej świętych dla Polaka rzeczach”. 

Tego młodzież się uczy od partji rze- : 

komo „najbardziej zasobnej w czyn-, 

niki polityczne pewne I najbardziej | 

po polsku czujące”, która namiętnie | 

wyciąga ręca po gotowy już aparat 

władzy, urządzając zamachy na ten ; 

pierwszy rząd własny, wreszcie na 

pierwszego najlegalniej obranego Pre-; 

zydenta Rzeczypospolitej. i 

Ale o tem się nie mówi i wspo- 

mina, jak dalece ten fakt był demo- | 

ralizujący młodzież. Ci najwięksi szko | 

dnicy Rzeczypospolitej, gorszyciele ; 

młodzieży, są Autorowi, jak wolno 
wnosić z Jego dotychczasowej dzia: j 

łalności publicystycznej, najbliżsi. Ja- ; 

żeliby w ich i swojem imieniu, wstrzą- į 
śnięty katastrofą w gimn. Lelewela, , 

  

jw porządku i bliżej „przyczyny przv- ; 

CZYN + «wiurowO 1 pojedyńczo przy* 
czyn tych szukali z myślą 'o napra- 

|wie, nie byli tak naiwni, czy zarozu- 
* miali, żeby się aż do „przyczyny przy* 
-czyn* dokopywać. Przyczyna przy- 

  

niestety, niezgodnymi tłumaczami Je- | 
go Woli; dla innych najgłębsze, mo- 

Zbłorowe poszukiwania przyczyn, ; 

Ustąpienie gen. Januszajtisa ze sta- 
nowiska wojewody. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się że wojewoda nowogródzki gen. Januszajtis ma przy- 

być w najbliższycd dniach do Warszawy. 
W związku z jego projektowanem przybyciem rozeszły się pogłoski 

ze gen. Januszajtis w najbliższym czasie ustąpi ze stanowiska wojewody 

i wróci do służby wojskowej. 

Konferencja p. ministra Spr. zagr. z p. 
ambasadorem Francji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszqwy). 

Minister spr. zagr. p. Skrzyński odbył wczoraj dłuższą konferencję 

z ambasadorem Francji p.” de Panzfleu, dotyczącą paktu gwarancyjnego 

i paktu bezpieczeństwa. 

Polska na wtorkowem posiedzeniu 
Ligi Narodów. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Na wtorkowem posiedzeniu Ligi Narodów będzie reprezentował Pol- 

skę min. pełnomocny p. Morawski, min. pracy i opieki społecznej p. So* 

kal i komisarz generalny Rzeczpospolitej w Gdańsku p. Strassburger. 
W charakterze ekspertów udają się do Genewy: nacz. wydziału Min. 

Spr. Żagr. p. Łoś, radca Prokuratorji Generalnej p. Moderes, sekretarz am- 

baszdy polskiej w Paryżu p. Arciszewski oraz referenci spraw Ligi Naro- 

dów w Gdańsku p. Komarnicki i p. Benis. 
Na porządku dziennym Rady Ligi Narodów znajdą się następujące 

sprawy polskie: 
1) Sprawa poczty polskiej w Gdańsku i procedury gdańskiej, 
2) Sprawa mniejszości polskich na Litwie, 
3) Przyjęcie do wiadomości polsko-niemieckiej Konferencji Wiedeń: ; 

skiej (sprawy optantów) oraz spraw rozrachunków między Niemcami a Pol- 

ską z tytułu ubezpieczeń spcłecznych. 

B. poseł Kochanowicz w Sowdepji. 

Mała bieda — krótki żal. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się że b. posał na Sejm z Klubu Białoruskiego Kocha- 

nowicz, który przed paru tygodniami złożył mandat, wyjechał do Rosjii 

przebywa cebecnie w Mińsku. 

a EE EE w 

kończonych  fatelnem postanowie: 
niem. Zdaje mi się, że chyba morał 
powyższy mógł im w ostatniej chwili 
przyświecać, jako bodziec rozpaczii- 
wego czynu: 

„Wasza szkcła (wojna, życie co- 
dzienne i szkoła w ciasnem znacze- 
niu tego wyrazu) odebrały nam resz- 
tę wiary w siebie, czy w cokolwiek- 

i badź, resztę ochoty Žo miodagor R 
my i nie chcemy zaczynać go na 
nowo. W mniejszym stopniu dotyczy 
to naszych kolegów. Jeżeli nie wi- 
dzicie i nie słyszycie, jak złą, jak 
bezduszną jest ta nasza szkoła, albo 
tylko udajecie, to my wam na od- 
chodnem tak blyšaiemy i hukniemy, 
že musicis zobaczyč, uslyszeč, prze 
Steć udawać ślepych I gluchych“. 

Czarnocki. 

dotrzyma i, jak dotrzyma, to rzecz 
inna. 

Jeżeli omawiany artykuł, który 
pomimo obłudnych ubolewań nad 
„nienawiścią partyjną”, jest tylko no- 
wem nawskroś partyjnem mąceniem 
kadzi narodowej, znajdzie u p. Mi 
nistra tak przychylne przyjęcie, jak 

to i ten najdojrzel- 
аоча - оАС katastiofy — przetrzebieniė 

з MDiEjxcgy gim rerormys 

może nas ominąć. 
Tej nejbardziej palącej sprawy 

autor bezpośrednio nie porusza. Wol- 
no jednak wnioskować o jego na nią 
poglądach przez analogję, kiedy tam- 

„Prawo staje w obronie nieróbstwa. 
Stan długiej bezczynności w ciągu   
nicy, co robić z czasem — zmusza 

| w chwili podpisywania Konwencji 
zastrzeżeń, zapewniających im wstrzy- 
manie stosowania do nich ustępu 
6 go art. 3-go (dotyczącego jawności, 
przyp. Redakcji) w zakresie wywozu 
broni, przeznaczonej dla krajów, 
oraz importu do tych krajów, Bź do 
chwili przystąpienia do Konwencji 
Rosji. 

W tem zastrzeżeniu mieści się 
zwolnienie Polski i krajów wymienio- 
nych t.zr. Rumunji, Estcnji, Finland- 
ji i Łotwy od obowiązku Jawnošci 
zakupów amunicji i broni. е 

Powyžsza uchwala Komitetu spe- 
cjalnego ma doniosłe znaczenie, jest 
to bowiem pierwszy wypadek zasto- 
sowania 8-go art. paktu, uwzględnia- 
jącego w zakresie rozbrojenia spe- 
cjalne położenie poszczególnych 
państw. 

Ushwała jest ważnym preceden- 
sem, tembardziej, że w ciągu dysku- 
sji było widocznem, iż wielkie mo- 
carstwa nie chcą dopuścić do zby- 
tniego rozszerzenia tego prawa za- 
strzeżeń, oraz, ża uwzględniły prze- 
dewszystkiem specjalnie Polskę i 
Rumunię, które broniły solidarnie 
tej sprawy cd początku konferencji. 

Państwa bzłtyckia przyłączyły się 
dopiero do wywzlczonego wniosku. 
Wzmiankowany wniosek Specjalnego 
Komitetu w sprawie państw, sąsia- 
dujących z Rosją spotkał się na ple» 
num Komisji Generalnej jedynie z 
zastrzeżeniem Litwy oraz paru raczej 
formalnemi uwagami i oświadcze- 
niemi Persji, Turcji i Chln. Po dy- 
skusji, która trwała przeszło dwie 
godziny, wymieniony powyżej wnio- 
sek został ostatecznie przyjąty jedno” 
głośnie. 

Przyjęcie tego wniosku jest u- 
wieńczeniem całej polityki polskiej, 
prowadzonej na Konferencji, Ma on 
nie tylko wielkie znaczenie technicz- 
ne lecz również i znaczenie moralne, 
gdyż 44 narody w osobach swych 
przedstawicieli uznały szczególne po- 
łożenie Polski, wynikające z jej są- 
siedztwa z Rosją. Pierwszorzędne 

znaczenie ma również fakt, że wnio- 

sek ten przedstawił na Komisji ge- 
neralnej, składającej się z pierwszych 
delegatów na Konferencji i będącej 
właściwie skróconem plenum, lord 

Onslow, pierwszy delegat Anglji — 
wiceminister wojny. 

Uchwałony wniosek daje pelne 
zadowolenie naszej tezie i jest do- 
niosłem zwycięstwem. 

"Śmieszne pretensje Kowną. 

W czasie dyskusji, prowadzonej 
na plenum Komisji Generalnej nad 
wnioskiem specjalnej Komisji w spra- 
wie państw, sąsiadujących z Rosją, 
delegat litewski Zaunius zgłosił pra- 
pozycję, aby Litwę zaliczono również   do rzędu państw, znajdujących się 

„Ww szczególnem położeniu. 
+ Odpowiadając na powyższe o: 

  

  

do rządu ministrów... Ci sami ludzie wnosząc z ostatniego zebrania infor- ich do szukania rozrywek w szynku”. 
dochodzą z czasem do stanowisk b. 
wysokich...” 

Który to zrządów okupacyjnych był 
dla Autora prawowitym? Czy bezsilna 
io bezsilności swej przekonana przez 
okupantów powołana Rada Regen- 
cyjna? 

Nikt nie będzie twierdził, nie wy- 
łączając filarów tego pierwszego fak- 
tycznego rządu Niepodległej Rzeczy: 
pospolitej, jaki wyłonił się z „repu- 
bliki lubelskiej”, że nie popełniał on 
błędów, że stanął w zupełności na 
wysokości zadania. Ale nie wolno za 
pominać ogromu tego zadania, przed 
rozwiązaniem którego „prawica” chęt- 
nie i słusznie umywała ręce:. Wojna 
uczyniła płynnem wszelkie pojęcia 
prawa, nie wyłączając prawa włas- 
ności i granic; do ich ustalenia obro- 
ny mieliśmy wtedy strzępki rozbi- 
tych armij okupacyjnych, nikły li- 

macyjno-organizacyjnego w Stowarz. 
| Techników, nie były jednak jałowe. 

A przecież w państwach zachod , 
nich statystyki wykazały, że po wpro- | 

, Przyczyna najszersza, najbliższa, | wadzeniu 8 godz, dnia pracy, zmniej- | 
najbardziej ważka, o której ośmieli- szyło się pijaństwo i rozpusta, a. 
łem się przypomnieć w Na Ne 71 i 74 zwiększyła ilość małżeństw i frek= 
„Kur. Wił.”, więc jeszcze przed ka- wercja do bibljotek, bo tylko przee 
tastrofą, — przeładowanie progiamėw meczony człowiek topi swe znużenie 
szkolnych, — stanęła szczęśliwie po w kieliszku. 
katastrofie na pierwszem miejscu, Zaś według autora artykułu „Przy- 
planu naprawy, jak w memorjale do czyna przyczyn”, należy zająć robot- 
ministra, tak w referacie dra Bro- ników w fabrykach i warsztatach, a 
kowskiego, przyjętym jednogłośnie uczniów w szkołach od świtu do 
przez obecnych przedstawicieli Toz-; późnej nocy, wtedy jedni i drudzy 
maitych organizacji o dość rozmaitych nie będą mieli czasu na pijaństwo, 
poglądach. rozpustę i temu podobne głupstwa, 

Nawet p. Minister W. R. i O. P.,, wykonają wszelkie programy gospo* 
którego stosunek do delegacji i ca-! darcze i szkolne. 
tości omawianego przez nią zigad:; | będzie spokój? 
nienia wydał się, znowóż bez różnicy | Tylko ostatni morał artykułu jest 

| stronnictw, beznadziejnie urzędowym, ' do przyjęcia bez zastrzeżeń: 
| przypominającym raczej ministra car- | 
|skiego z bardzo zamierzchłej prze: ; ma uszy niech słyszy”. 
szłości, niż ministra Rzglitej demo-, Nie znałem sprawców katastrofy, 

„Kto ma oczy niech patrzy, —kto 

czebnie zarodek własnej i surową ma- | 
sę ochotników; podobny materjał do, kratycznej, ten punkt przyjął łaska: ani szczegółowego materjału śledz- 
budowy aparatu administracyjnego; wie, upewnił, że reforma progrzmėw twa. Nie mogę jednak oprzeć się 

' świadczenie delegata litewskiego, gen. 
; Sosnkowski stwierdził, że sprawa gra- 
i nie polsko litewskich została rozstrzy- 
ignięta sprawozdaniem Hymansa z 
21 kwietnia 1923 r*, przyjętem przez 

: Radę Ligi Narodów. 
Wobac tego, nie chcąc wchodzić 

;w meritum sprawy, zaznacza jednak, 
jiż Litwa niema granic wspólnych z 
Rosją i że w danym wypadku nie 
jest zagrożona przez kraje, sąsiadu- 
jące z Rosją. 

Polska, będąc członkiem Ligi Na- 
rodów ma pełne poczucie praw i 

|obowiązków, wypływających z paktu, 
u szczególnie w stosunku do Litwy, 
jako kraju, będącego również człon= 
kiem Ligi Narodów i związanego z 
Polską tradycjami braterstwa i wspól- 
nego życia politycznego w ciągu 
wieków. 

W głosowaniu wniosek litewski 
został odrzucony wszystkiemi glosa- 
mi z wyjątkiem delegata litewskiego. 

Należy podkreślić, iż ton wystą- 
pienia delegata litewskiego odbiegał 

    

  

Z konferencji dla spraw 
handlu bronią i amu- 

nicją. 

Szczególne położenie państw są- 
siadujących z Rosją. 

W dniu 2.VI b. r., po dłuższej 
przerwie, wznowiła obrady Komisja 
Generalna, rozpoczynając dyskusję 
nad sprawozdaniem specjalnego ko: 
mitetu, wyłenionego dla omówienia 
sprawy państw, sąsiadujących z Ro- 
sją. 

Komitet ten powstał, Jak wiado- 
mo, w następstwie zastrzeżeń Polski, 
i Rumunji, które wskazały na swe 
specjalne położenie, wobec nieobe' 
cności na konferencji Rosji i wobec 
nieuczestniczenia Rosji w opracowy* 
wanej konwencji. 

Sprawozdanie Komitetu skończyło 
się następującym wnioskiem: 

Państwa, wymienione w Konwen-   zamłast skarbu — resztki okupacyj- i jest na ukończeniu 1 wejdzie w ży-: pokusie odgadnięcia chociażby głów- 
nych na niczem nie opartych bank- cie po wakacjach. Czy obietnicy tej nych etapów Ich, przeżyć I myśli za- 

    

Kitokia antai 
Wczoraj przybyła, Spotykana w 

Zbąszynie na granicy Państwa, naj- 
sławniejsza dziś kobieta w świecie 
naukowym o nazwisku polskiem, 
które acz złączone z cudzoziemskiem, 
głosi chwałę wszechświatową naszej 
Ojczyzny i genjalnego umysłu ko- 
biecego. 

Przybywa, by swą obecnością 
uświetnić założenie Instytutu Rado- 
wego, radio czy Curieterapji. 

Nie od rzeczy będzie, w krótkich 
słowach przypomnieć publiczności, 
warunki odkrycia cudownej, nieś- 
miertelnej siły, niezniszczalnego pier- 
wiastka. 

Lat temu koło 30tu, francuski 
chemik Becquerel, robiąc došwiad- 
czenią z uranem, zauważył, że po 
siada on własność elektryzowania 
powietrza. Zdolneść tę nazwano pro- 
mieniotwórczą i dalsze badania w | mających wspólnego, po niezliczonej 
tym kierunku odkryły tę siłę niezna- | ilości analiz i prób, udało im się na- | środkiem leczniczym, 

ną w innych pierwiastkach, których . 
niebawem naliczono 40 posiadają: | 
cych promieniotwórcze właściwości. 

Ciała te, poddano rozmaitym a- | 
nalizom I badaniom, specjalnie po- 
święciła się im p. M. Curie-Skłodo- , 
wska, żona cenionego chemika Pio 
tra Curie, ze którego wyszła, pozna- 
wszy go na wspólnych studjach w 
Paryżu. Otóż p. Curie-Skłodowska, 
robiąc doświadczenia, odkryła kolej- 
no nowe pierwiastki, Jako to polon 
(na cześć Polski tak nazwany) bal, 
itp. aż wreszcie, operując z minera- 
tem zwanym pech blendą, znajdują- 
cym się w Jeachimsthal w Czechach 
w stanie naturalnym, przekonała się, 
że z tege minerału wydobywa się 
promieniowanie silniejsze niż z ura- 
nu, więc że z nowym tu ma do czy- 
nienia pierwiastkiemi 

Po niesłychanie nużących, licznych 
próbach, czynionych wraz z mężem   w warunkach mało z komfortem   

koniec dokonać odkrycie, które mia-. 
ło ich nazwiska па wieczną chwałę 
nauki połączyć. 

W dzień stuletnich urodzin  Mic- 
kiewicza, w grudniu 1898 roku, mo» 
gli ogłosić światu, że odkryty został 
nowy pierwiastek, o niesłychanej sila 
promieniotwórczej. Nazwali go radium 

dla wiecznego _ promieniowania 
jego — po polsku nazwa jego brzmi: 
rad stało się to w zimnej, z desek 
zbudowanej szopie paryskiego labo- 
ratorjum, pierwotnami, nieodpowied- 
przyrządami małżeństwo, uczeni, ja- 
dali nawet w pracowni, gorączkowo 
dążąc do rezultatu swych przypu: 
szczeń i prac. 

— Siła promieniotwórcza radu, u- 
lega zniszczeniu dopiero po 25tysią- 
cach lat. Jest więc dla nas czemś 
jakby wiecznem. Cudowny ten pier- 
wiastek, którego emanacje odżywają 
na nowo, gdy się z pierwiastkiem 
zetkną, który promienuje elektryzują- 
cem ciepłem, okazał się potężnym 

od dotychczasowych napaści i był 
umiarkowany. (Pat.).   cji, są upoważnione do poczynienia 

Po różnych próbach i doświad:| Nie tylko na pacjenta działa rad 
czeniach, określono I podzielono dziś | swą siłą promieniotwórczą,pali tkanki 
całe radolecznictwo na trzy rodzaje: ;chore, (lupusy, raki, narości złośli- 
Alfaterapję, czyli leczenie wodami | wej natury), ale spala też i ręce tych 
zawierającemi rad., (Baden, Gasstein | bohaterskich doktorów, którzy z nim 
Soden; nasze Druskieniki), Wody | mają do czynienia. 
te elektryzując umiarkowanie tkanki Paru fraacuskich uczonych uległo 
organizmu ludzkiego, wywołują lep | amputacji lub zniekształceniu dłoni, 
szą przemianę materji. Zowią te wo- |w skutek operowania radem. 
dy radio aktywnemi, Dziś niebezpieczeństwo to dzięki 

Gammaterapja operuje radema w | różnym środkom ochronnym znacznie 
stanie soli bromku radu ijest o wie-łsię zmniejszyło. Jednak cudowny 
le więcej skomplikowaną i nawet nie- | środek nieprzastał być dla radologa 
raz niebezpieczną operacją. Za po: | pewnem ryzykiem. 
mocą tutek szkianych lub  platyno- Skutki lecznicze radu, są wprost 
wych, napełnianych w paryskim insty- | zdumiewające. 
tucie radem w czystym stanie, (o co Próby z promieniami beta nie 
dotąd bardzo trudno), nakłuwa się | wyszły jeszcze po za granicę do- 
igłą, lub wkłada w usta, nos czyj Świadczeń, których nie przestaje czy* 
wnętrzności ludzkie, tubkę z promie- |nić nasza genjalna rodaczku. Obec- 
niotwórczym pierwiastkiem. Promie | nie pomaga jej córka świeżo dokto- 
nie wydzielane, pobudzają, do zmie- | ryzowana w Sorbonie, asystentka i 
nionej czynności tkanki i komórki, | wielbicielka matki, 
oświetlane bezpośrednio, ale działają Któż wie co te niezwykłe kobiety     też i na dalsze, a krew roznosi te | przyniosą ludzkościl.. 
pobudzenia w całym organizmie. Hel, Rom, I 
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Bodaj to endeckie pomysły. ! 

Kryzys ekonomiczny, zataczający  согах ) 

to szersze kręgi, sprawia, iż z różnych ; 

stron Polski nadchodzą wiedomości o epl- ; 
demji samobójstw osobników ze sfer ku- į 
pieckich. į 

Wilno jednak i pod tym względem zdo- į 
dowodzące: ; 

  

było się na coś orygineinego, 

go jak niepoczytalnem jest nieraz zacietrze- 
wienie endeckie, chcące pod firmą polityki 

ubić dobry interes. 

Otóż w nr. 124 „bogoojczyźnianego” 
„Dziennika Wileńskiego", jakiś pigularz, 
którego skład apteczny znajduje się wie 
docznie w przededniu bankructwa, chcąc 

ratować się przed komornikami .ogiasza, 

(w rubryce płatnych ogłoszeń) że z powo- 

du ustąpienia wicepremjera Thugulta, udzie- 

la w ciągu m. czerwca 10 proc. rabatu. 
Biedny pigularzu! Pracując w [swem labo 
ratorfum, wyziewy różnych „medykamen- 

tów* podejrzanej jakości, tak widocznie 

podziałały na twój stan psychiczny, że za- 

szło „cudowne” połączenie poglądów poli 
tycznych z „rycyną*, co w konsekwencji 
wywołało rozmiękczenie mózgu. 

Nie wiedzieliśmy wcale, że mamy ro- 
dzimego „alchemika”, którego „talent" tak 
się marnuje! 

Zagranicą wzięto by takiego osobnika | 
pod obserwację, czy nie cierpl czasem na 
zwężenie opon mózgowych. 

U nas zaś taką chorobę zwą głupotą! 

  

  

poetyckiej niwy. 
Wacław Zyndram.  Kościałkowski. 
Odjazdy. Warszawa 1925. Wyd. art. 

„Południe”. 

Poświęcony „Matce” zbiorek nie 
duży..  Dwadzieści pięć wierszy, 
przeważnie krótkich, nastrojowych. 

Że sią autor naczytał Staffa, Tu- 
wima, Słonimskiego i Wierzyńskiego, 

  

to znać, ale braterstwo tych druhów ; 
nic mu nie szkodzi. Poprostu, taki 
a nie inny jest współczesnego poety 
sposób resgowania na zjawiska ze- 
wnętrzne, na ich oddźwięk w duszy 
własnej. Taki jest styl poezji obe- 
enej doby. Ten z niej wieje rozlew- 
ny, wielki smutek, nie rozwichrzona 
rozpacz romantyka, tyleż, albo i wię- 
cej zaciekawla go, pociąga, budzi 
natchnienie „kółtupot”. (A tak, a 
fak, a właśnie że nie, koło male 
szepce do koła dużego. Przejecbali 
kogoś złego, zrobiło się gorąco. 1 
niej] W wierszu O szynach kolejo- 
wych со po dawnemu Lato, kiedy 
się je „poziomki leśne z cukrem i 
śmietaną”, 

Odczuwa dusza poety tęsknotę 
jesieni w nastrojowym, malowniczym 
wierszu Październik: Wieczór ną pla- 
ży przedziwną zwiężłością i subtel- 
nem muśnięciem całej historji serca 
człowieka, którego czekają „Nieocze- 
kiwane i smutne odjazdy* w ośmiu 
wierszach, zawiera obraz i myśl głę- 
boką. 

Czasami w szukaniu wymyślnych 
określeń wymknie się autorowi mniej 
szczęśliwe porównanie np. „smutne 
jest serce wielbłąda jak ptaszyna 
drżąca”, wywołuje efekt cokolwiek 
komiczny. 

Najładniejsze bodaj są wiersze, 
gdzie autor rymami opowiada z ml- 
łą, pogodną prostotą zdarzenia naj: 
powszedniejsze. Ot, Odjazd, o szarej 
godzinie, to się widzi i czuje, jak coś 
swojego, muzyczny jakiś wywołuje 
nastrój. 

Pod kątem tego indywidualnego 
widzenia poetycznie rzeczy codzien: 
nych, należy rozpatrywać ten mały 
zbiorek. Ale właściwie, po co rozpa- 
trywać? Ot, wziąść, czytać, przema- 
rzyć chwilę... O cóż więcej poecie 
chodzi? E R. R. 

  

    

Targi skandynawsko-baltyekie! 
W Stokholmie dn. 14 czerwca b. 

roku zostają otwarte targi dla wszy- 
stkich państw mających styczność z 
Baltykiem, a więc dla Szwecji, Nor- 
wegii, Danii, Finlandji, Rosji, Estonji, 
Łotwy, Litwy i Polski. 

Trwać będą do 25 czerwca b. roku. 
Są one wyrazem wzmożonych 

pragnień Państw Baltyckich, ku na- 
wiązaniu wspólnych stosunków han- 
dlowych, ułatwionych łączącym je 
morzem.Siła produkcyjna i odbiorcza 
tych Państw w różnych dziedzinach 
przemysłu, bliskość wzajemnych kra- 
jów, a różnica wytworczościi bogactw 
naturalnych, wpłynęła na postanowie: 
nie rozszerzenia Targów Szwedzkich 
z 1918 roku do rozmiarów projekto- 
wanych obecnie. Być może że po te- 
raźniejszych pokazach i złączonych 
z niemi naradach handlowo-przemy- 
słowych, stanie się Stokholm cen- 
tralą zakupu dla całej północy, jako 
punkt mający doskonałą komunikac- 
ję z Danją, Norwegją i Finlandją oraz 
dalej położonemi państwami. 

Na ten jarmark dążą kupcy i prze- 
mysłowcy z całej Europy, 

taniej, w najkrótszym czasie, 
najszczuplejszym 
najwięcej interesów. 

Nie chodzi tu o wystawę przed- 
miotów ztytku, przeciwnie, o rzeczy 
codziennego użytku, konkurują ze 
sobą kraje mogące najtaniej, najle- 
piej i nejszybciej wyrabiać coś naj- 
bardziej potrzebnego, Taki pokaz nie 
wymaga ani wielkich kosztów ani 

jbudowania wystawnych pawilonów. 
| Chodzi wszak nie o wabienie oczu 
publiczności, ale o zjednanie sobie 
fschowców, o rozpatrzenie się gdzie 
i komu można sprzedać swój towar, 
lub zamienić się nim z predukcją in- 
nego kraju. 

Wszelkie ułatwienia i informacji 
udziela Kernitet Targów Kungsbro- 
plan 1 — Stokholm Szwecja telegra- 
ficzny sdres Skandbaltik. Jednocze- 
śnie z Targami, adbywać się będzie 
d. 25 czerwca wystawa rasowych 
zwierząt domowych: koni, bydła, ba- 
ranów, nierogacizny. A że obory i 
stajnie szwedzkie są znane za swej 
wyborowej produkcji inwentarza zdro- 
wego, płodnego, wytrzymałego na 
ostrość północnych klimatów, więc i 
ta strona Targów Baltyckich będzie 
nader zajmująca. 

Polska, biorąca z takim tryumfem 
artystycznym, lecz pod względem 
praktycznym i materjalnym, koszto- 
wny udział w wystawie paryskiej, ma 
życiowy interes w wejściu w stycz 

„ność z sąsiadującemi państwami, złą: 
j szonemi z nią wodami Baltyku. 
+  Przytem, pod wielu moralnemi 
względami udział i obecność nasze 
go przemysłu i handlu jest na Tar: 
gach Baltyckich potrzebna, bowiem 
solidność i pracowitość państw skan- 
dynawskich, brak blagi i tandety, ja 

;ko też zrozumienie potrzeb życia 
„praktycznego, może być, prócz czy” 
jsto technicznych zdobyczy i nawią- 
; zania ekonomicznych stosunków, do- 
|brym przykładem dla naszego naro- 
i du, nierozumiejącego dotąd wcale 
obowiązku popierania swojego prze- 
mysłu i produkcji fabrycznych z jed- 
nej strony, a konieczności sumiennej 
produkcji dla zjednania klijenteli z 
drugiej. 

Może Targi Baltyckie będą dobrą 
nauką. 

Šindjum pracy społeczno oświatowej, 
awietna, pod każdym względem 

nie ustępująca państwowym, wyższym 
zakładom naukowym uczelnia, Wolna 
Wszechnica Polska znów daje dowód 
swojej, datującej się jeszcze od cza- 
sów niewoli tak bardzo dla Sprawy 
Polskiej pożytecznej działalności. 

Od nowego roku akademickiego 
powstaje przy Wydziale Pedagogicz- 
nym Wclnej Wszechnicy Polskiej kurs 
dla nauczycieli dorosłych, młodzieży 
pracującej, dla organizatorów życia 
kulturalnego, instruktorów oświato 
wych, spółdzielczych, fachowych, sa- 
morządowych, pracownikówi opieki 
społecznej, oraz dla  bibljotekarzy 
bibljotek powszechnych. Studjum obej- 
muje wykłady i seminarja zarówno 
z podstawowych zagadnień nauko- 
wych (nauk społecznych, psychologii, 
pedagogiki) jak i techniki pracy orga” 
nizecyjnej i oświatowej, oraz Ćwicze- 
nia praktyczne, zwiedzania, wycieczki. 
Uczęstnicy będą korzystali z żywych 
warsztatow pracy oświatowej dzięki 
współdziałaniu z Wolną  Wszechnicą 
Polską Biura Zjazdów Samorządu 
Ziemskiego, Centralnego Biura Kur- 
sów dla Dorosłych, Działu Oświaty 
Centralnego Związku Kółek Rolni- 
czych, Wydziału Wychowawczego 
Związku Polskich Stowarzyszeń Spo- 

= i Związku Bibljotekarzy Pols- 
ich. 

Słuchaczem zwyczajnym Studjum 
może zostąć osoba, która odpowiada 
następującym warunkom: a) wykształ= 
cenie średnie, uznane za wystarcza” 
jące dla rzeczywistych słuchaczy W, 
W. P. b) wyrobienie umyłowe więcej 
niż średnie, wykazane studjami w 
szkole wyższej, albo pracami druko- 
wanemi, albo kolokwium wstępnem, 
c) roczną praktyką oświatową. Kilku: 
nastu słuchaczy będzie mogło otrzy- 
mać stypendja całkowite lub częścio- 
we (uzupełniające stypendja samo- 
rządów lub instytucji). Studjum bę- 
dzie posiadało bursę o pokoikach 
3osobowych. Zapisy przyjmuje Se- 
kretarjat Welnej Wszechnich Polskiej 
(Warszawa, Sniadeckich 8) od dn. 
10 czerwca 1925 r. 

Godnym uwagi jest system nau- 
kowy stosowany na Wol, Wsz. Pol. 
Tu mianowicie nie chodzi o martwy 
nieraz „papierek” lecz o rzeczywiste 
kwalifikacje słuchacza względnie kan- 
dydata na zgłaszającego się słucha- 
cza. Dlatego też matura nie jest wa- 
runkiem „sina qua non*  przyjęcią 
na Wszechnicę. 

Co do poziomu tej uczelni to jak 
w. zaznaczyliśmy nie ustępuje on 
poziomówi np. Uniwersytetu War- 
szawskiego dobór takich wykładow- 
ców jak profesorowie Baudoin de 
Courtenay lub Petrażycki i inni mó: 

przy 
miejscu załatwić 

  

  by, naj-fwi sam za siebie,   

Ku RJ BER 

1 Rosji Sowieckiej | 
Urodzaj w S$. S. S. R. średni. 

Wasdług oficjalnych sowieckich wia- 
domości z dn. 15 maja widoki na 
urodzaj są pomyślniejsze. 

Nowa reforma w szkole 
dowej. 

1 , 

W LEE: M$-K-1 3 

KRONIKA. 
Dzis—Franciszka Cśracclolo W.. dancing w sali balowej hotelu Geer- 

Czwartek | Jutro—Walerji. | ge'a. (x). 
1 WiaGź dondzzcątś LG | — Z pogotowia ratunkowego. 

  

W ubiegłym miesiącu pogotowie ra- 
  

\ ak zertwiec | Zachód ‚ am j tunkowe okazało pomoc w 336 wy- 

Od Redakcji Z dniem pierwszym | Padkach, z czego okazano na miej. 
jczerwca _ wystąpił ze składu re- |scu pomoc w 186 wypadkach i w 

Kierowniczka Oświaty w Peters- , 
burgu, swego rodzaju znakomitość - wału 

p. Lilina, ma zamiar wprowadzić do, 
zarządu szkołą dzieci nie tylko starsze, / 
ale i młodsze. Kwestję ta; jak twier- 
dzi p. Lilina, poruszyli sami ueznio- 
wie należący do organizacji czerwo- 
nych skautów. 

Na podstawie specjalnego rozpo- 
rządzenia na kolejach Sowiecji zosta: 
je zniesiony „trzeci dzwonek” pociągi 
będą odchodziły po drugim dzwonku. 

Na co kogo stać! 
Nie podobało a? arystokratycz- 

nemu reporterowi „Słowa”, że ludek 
wileński dostał swoją zabawę na 
Święta. Wyśmiewa się i brzydzi „ba- 
łaganem” w Parku Żeligowskiego 
czyli jak Wilnianie nie przestają 
mówić, w Botanicznym. | pyta, poco 
te bałagany? A przecie w tym sa- 
mym „Słowie” robiono aż we wstęp- 
nym artykule reklamę Czerwonemu 
Krzyżowi? Widać nie wszyscy człon- 
kowie Redakcji, są poinformowani o 
tem, na_jaki cel był „bałagan” w 
Botanicznym. Nic dziwnego, cóż Pa- 
nów zjedających ciągłe śniadania 
five'o'clocki i bankiety z cudzoziem- 
skimi gośćmi którzy się tylko wy- 

    

  

śmiewają pocichu z polskiej rozrzut- |! 
ności, cóż tych Panów obchodzić mo: 
że, Czerwony Krzyż, a złączone z do- 
chodem na ten cel, zabawy ludowe, 
wszędzie tak lubiane i uczęszczane? 

Wszak niedawno jeden ziemian 
wysłał robotnika do szynku po 8-u 
godzinnej pracy, wierząc, że nic in- 
nego po tak krótkim wysiłku robić 
nie będzie. Wobec tego, rozumie 
się że monarchiczno agrarjuszowsko* 
żubrowe pismo, nie pojmuje, spogląda- 
jąc z pałaców sterczących dumnie, 
że człowiek prosty, może się zabawić 
huśtawką i „kramką* i że lepiej by 
spędził czas w parkt, niż % brudnej 
knajpie. ` 

Zapewne też nie pamięta lub ni- 
gdy nie widział p. reporter, jak wy 
gląda park, sala balowa bufet, lub 
klub po arystokratycznej zabawie, 
czy majówce, Też są papierki i 
śmiecie,takie to już przyrodzenie czło: 
wieka, że śmieci koło siebie przez 
całe życie, ale zato nazywać „tela- 
tajstwem” godne osoby, organizujące 
tę imprezę i które bodaj bliżej stoją 
Słowa przez swych mężów, niż te 
szare tłamy, którym się żałuje nie- 
winnej zabawy, to już przekracza 
poprawne formy jakiemi się organ 
„arystokracji” odznaczał dotąd. © 
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Na ekranie. 
Kino „Polonja“. 

„Noce wiedeńskie" (melodramat). 
Jest to bardzo ładny obraz z ży: 

cia wiedeńskiego, dobrze malujący 
zatrudnienia i rozrywki mas ludo- 
wych Wiednia. 

Bohaterką jest uboga szwaczka, 
której los łaskawy ziścił jej „śwat 
marzeń dziewczęcych* o błyskotliwem 
życiu, wielkopańskiej fortunie, no i 
„zaklętym królewiczu” oczywiściel 

Gra artystów ze znaną Henry Por- 
ten i Runiczem na czele,—świetna. 

Z poszczególnych zdjęć wyróżnia: 
ją się: zdjęcia słynnego miejsca za- 
baw ludowych—wiedeńskiego Prateru 
oraz krótkie epizodziki charaktery- 
styczne. 

Na zakończenie konstatujemy z 
przyjemnością wykonanie przez ze” 
spół muzyczny szeregu nowych utwo- 
rów, co podniosło niemało wrażenie 
z obrazu, 

Kino „Heljos*. 

„Kelnerka z Marsylji*. 
Ostatnio wyświetlany tu obraz 

„Kelnerka z Marsylji" z udziełem na- 
szej znakomitej rodaczki Poli Nagri, 
stanowi jedną z jej ostatnich kreacji, 
niestety! znowuż z cyklu „apaszow- 
skiego”, w którym ta artystka szcze- 
gólnie gustuje, a który jednak ma 
w sobie sporo trywjalności i grozi 
szablonem. A szkodal bo potrafi ona 
równie dobrze być i wielką damą 
(jakeśmy to widzieli w doskonałym 
obrazie „Safo”*) i dziewczyną z ludu 
(„Tancerka hiszpańska*). W omawia- 
nym tutaj obrazie przedzierzga się 
ona z ofiary pożądliwości męskiej w 
mścicielkę wampira, jednakże w koń- 
cu ulega sama miłości. Gra artystów 
dobra. Treść zajmująca. 

Spectator,   

dakcji naszego pisma, z powodu na- 
zajęć oscbistych i możliwego 

wyjezdu z Wilna p. lzydor Zylberman. | 
Ustępującemu. p. Zylbermanowi ; 

redakcja składa na tem miejscu po: 
dziękowanie za jego pracę. | 

MIEJSKA. ; 

— Zjazd rady konserwatorów 
państwowych. Od dnia 3 go do 10; 
czerwca obradować będzie w Wilnie | 
dziewiąty zjazd rady konserwatorów ' 
państwowych pod. przewodnictwem 
p. Jarosława Wojciechowskiego na- : 
czelnika wydziału departamentu 
Sztuki Ministerstwa Wyznań i Oświe- , 
cenia publicznego. W zjeździe wez- 
mą udział dyrektor zbiorów państwo” 
wych p. Stanisław Tuszyński, radca 
ministerstwa p. A. Lauterbach, oraz 
konserwatorowie warszawski i woje" 
wództwa warszawskiego, krakowski, 
lwowski, lubelski, poznański i wileń: 
ski. Pierwsze trzy dni poświęcone 
będą obradom nad robotami kon: 
serwatorskimi i postulatami w dzie- 
dzinie ochrony zabytków. 

Następnie nastąpi zwiedzanie za- 
bytków w m. Wilnie. W drugiej po- 
łowie tygodnia projektowane są kon- 
ferencje z przedstawicielami Tow. 
Miłośników Wilna miasta i t. d. Po 
naradach w . Wilnie  konserwatorzy 
udadzą się do województwa Nowo- 
gródzkiego, @а м Wileńszczyźnie 
zwiedzą srodze zaniedbane Troki i 
pałac w Werkach. 

— W sprawie podatku lokalo= 
wego. Ponieważ do magistratu wpły- 
wają w ogromnej ilości odwołania w 
sprawie podatku lokalowego z zaža- 
leniem na wygórowane podstawowe 
kemorne za rok 1914 nawet od ta- 
kich płatników, którzy przy. opłacie 
podatku lokalowego za rok 1924 nie 
protestowali przeciw rozmiarowi pod* 
stawowego przedwojennego  komor- 
nego. Magistrat, w celu ochrony 
płatników od kar za zwłokę zwraca 
ich uwagę na to, że rozpatrzenie 
tych odwołań, wymagających zwykle 
oględzin na miejscu, potrzebuje 
dłuższego czasu i że prawo -katego- 
rycznie określa, że podanie odwoła: 
nia nie wstrzymuje obowiązku opła- 
ty podatku, W razie uznania odwo- 
łania za słuszne pieniądze oczywiś- 
cie będą zwrócone. (I). 

— W sprawie długów obliga- 
cyjnych , m. Wilna. Delegat Rządu 
m. Wilna zwrócił się do magistratu 
o przedstawienia Ministerstwu Skar- 
bu sprawozdań z dokonanych prac 
zmierzających do uregulowania kwe- 
stji długów obligacyjnych m. Wilna. 
Jednocześnie oznajmił, że Minister: 
stwo Skarbu wyraziło gotowość za- 
mianowania dla fachowej współpracy 
komisarza rządowego do spraw dłu: 
gów ebligacyjnych w tym wypadku 
gdyby dokonanie przerachowania o- 
bligacji na sunęło to magistratowi m. 
Wilna zbyt wiele trudności. (I). 

— Ze straży ogniowej. Obacnie 
w Wilnie notuje się spadek liczby wy- 
padków pożarowych, gdyż jak w 
miesiącu kwietnia straż pożarna by: 
ła wzywaną w 19 wypadkach, w 
miesiącu meju straż pożarna wzywa- 
no tylko w 16 wypadkach. (x). 

— Tydzień Bandery. W dniach 
7 — 14 czerwca r. b. odbędzie się 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
„Tydzień bandery”. 

Oddział Ligi Rzecznej i Morskiej 
w Wilnie opracował następujący pro- 
gram uroczystości: 

'7.go o godz. 1 po poł. uroczysta 
akademja w sali Sniadeckiah, o g. 
4 po poł. zabawa z loterją fantową 
w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

8-go o godz. 4 po poł. spacer 
statkami po Wilji dla młodzieży 
szkolnej z udziałem orkiastry, o g. 
8 wiec:. odczyt w gimn. żeńskiem 
im. Elizy Orzeszkowej. 

9.д0 o godz. 8 wrecz. odczyt w 
gimn. im. króla Zygmunta Augusta. 

10go o godz. 7 wiecz. wieczór 
wenecki na Wilji. у 

11go uruchomienie w mieście 
kilku udekorowanych aut ciežaro- 
wych z mównicami, rozdawnictwo 
ulotek i sprzedaż wydawnictw Ligi. 

12-go © godz. 8 wiecz. odczyt w 
gimnazjum im, Juljusza Słowackie- 
go. 

13:go o godz. 9 wiecz. zabawa 
ludowa z tańcami w sali Apollo 
(Dąbrowskiego 5) o godz. 10 wiecz. 

GREY ZWB OWE DT EPNY M PROST OIEGY. | ROKAKEPOREWCONE 

Teatr Polski 

Dziś premjera 

Ja tu rządzę: 
krotochwila W. Rapackiego, 

Początek o g. 8 m. 15 w. 

150 była wzywana karetka pogoto- 
wia. 

Podczas Zielonych Świąt (31-go 
maja i 1 go czerwca r. b.) pogoto* 

jwie ratunkowe okazało pomoc w 38 
wypadkach — w 20 na miejscu i w 
18 wypadkach była wzywana karetka 
pogotowia. (x). 

SPRAWY. SZKOLNE. 

— Z Kuratorjum. Wobec prze: 
nosin biura Kuratorjum do nowego 
lokalu przy ul. Wolana 10 przyjęcia 
interesantów w dn. 5 i 6 b. m. zo- 
stają wstrzymane. 

W sprawach pilnych przyjmować 
będzie Sekretarjat w zwykłych godzi: 
'nach urzędowych przy ul. Wolana 10. 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Prośba oficerów rezerwy. 
W związku ze zjazdem oficerów re- 
zerwy ziemi Wileńskiej, zarząd tego 
związku złożył podanie do p. komi- 
sarza Rządu na miasto Wilno z pro- 
śbą o zwolnienie oficerów rezerwy 
od zajęć w podległych p. komisarzo- 
wi Rządu urzędów w dniach 26 i 27 
b. m. (x). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Rejestracja przesiębiorstw. 
Przedsiębiorstwa, ktore zwiększyły w 
międzyczasie ilość zatrudnionych го- 
botników ponad 5-ciu, w myśl usta* 
wy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabez- 
pieczeniu na wypadek bezrobocia, 
podlegają działaniu cytowanej usta- 
wy i obowiązane są zarejestrować 
się w biurze obwodowego - funduszu 
bezrobocia, przyczem nadmienia się, 
iż w razie ujawnienia uchyleń od о- 
bowiązków wynikających z tej usta« 
wy, winni będą pociągnięci do od- 
powiedzialności karnej na podstawie 
art, 34-tej że ustawy i ulegną karze 
w trybie administracyyjnym (od 200 
do 1000 złotych grzywny, lub aresz: 
tu do 1 miesiąca). (z) 

— Z działalności obwodowe- 
go funduszu bezrobocia. Jak wi: 
dać ze sprawozdania działalności za- 
rządu obwodowego biura funduszu 
bezrobocia zarejestrowano zakładów 
pracy, robotnicy których podlegają 
działaniom ustawy z dnia 18 lipca 
1924 roku — 205, Robotników ubez- 
pieczonych w tych zakładach znaj- 
duje się 38000. Zakłady te wpłaciły 
wkładek na rzecz funduszu bezrobo- 
cia za cały czas działalności (od li- 
stopada r. u.) przeszło 38,000 złotych. 
Pobiera zasiłki 390 robobników, któ- 
rym wypłacono ogółem za cały czas 
63.808 złotych. : 

W myśl odnośnych instrukcji mi- 
nisterstwa pracy i opieki społecznej 
wydano pożyczek dla 201 pracowni- 
ków umysłowych — 15.850 złotych. 

— Sciąganie składek na rzecz 
funduszu bezrobocia i karanie 
opieszałych. Ma posiedzeniu zarzą- 
du obwodowego biura funduszu bęz- 
robocia zatwierdzono wykaz przed- 
siębiorstw uchylających się od obo- 
wiązków wynikających z ustawy z 
dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpiecze- 
niu na wypadek bezrobocia, celem 
przesłania go do Komisarza Rrządu 
o ukaranie 7 firm. 2 

Oprócz tego postanowiono prze- 
słać wykaz 5 firm, jako zaległych 
płatników na rzecz funduszu bezro- 
bocia, celem ściągnięcia z nich na- 
leżnych kwot drogą sekwestru. (x) 

— Nowy cech szewców. Został 
przedłożony do zatwierdzenia statut 
cechów szewców w Wilnie założycie- 
lami którego są majstrowie: Józef 
Piekarski, Piotr Niniecki, Bolesław 
Malkus, Piotr Wróblewski i Michał 
Borkowski. (į) 

U ROSJAN WILEŃSKICH. 
— Przyjazd metropolity Djoni- 

zego. Według ostatnich wiadomości 
metropolita prawosławny  Djonizy 
przyjadzie do Wilna w dniu 5 b. m. 
i zabawi w Wilnie do poniedziziku. 

Razem z metropolitą przyjeżdżają 
biskup grodzieński Aleksy i biskup 
piński Aleksander. (2%). 

— Walka z Gapanowiczem. Na 
zebraniu duchowieństwa prawosław- 
nego w Wilnie postanowiono zwró- 
cić się do głowy kościoła prawo" 
sławnego w Polsce o usunięcie z 
Wilną protojereja Gapanowicza. (x). 

— Pomoc dla kuchni rosyj- 
skiej. Wobec ciężkiego stanu emi- 
gracji rosyjskiej i przymierania gło: 
dem emigrantów, Delegat Rządu 
przeznaczył 200 złotych dla jadłodaj- 
ni rosyjskiej, specjalnie na żywienie 
dzieci słabowitych, niezamożnych   rodziców, (2).



SPRAWY ROLNE. 

— Plakaty propagandowe. Wo- 
jewódzki związek kółek rolniczych i 
dóbr państwowych otrzymał z mini- 
sterstwa rolnictwa i dóbr państwo- 
wych plakaty o treści propagendy 
skutecznego rolnictwa. (x) 

Międzynarodowy kongres 
rolniczy. Centralny związek kółek 
rolniczych zwrócił się do wojewódz- 
kiego związku kółek rolniczych. z 
prośbą podania do wiadomości or- 
ganizacji rolniczych, że mają one 
zapewniony wstęp na Kongręs Mię- 
dzynarodowy oraz na obrady Ко- 
misji kongresowych za opłatą 10 zł., 
w których uczestnicy otrzymają cenne 
sprawozdania z prac kongresu. 

Na kongres zgłosiło się dotych 
czas 30 państw. 

Życzący sobie wziąć udział w 
bankiecie wnoszą dodatkową opłatę 
30 złotych. 

Ostatni termin zgłoszenia nazwisk 
upływaw w dniu 15 bm. 

Uczestnicy kongresu będą, ko- 
rzystać ze zniżek kolejowych w wy- 
sokości 66 proc. w drodze powrotnej, 

Z LEŚNICTWA. 

— 7 posiedzenia wojewódz- 
kiej komisji ochrony lasów. W 
dniy 30 maja rb. w urzędzie dele- 
gata rządu, pod przewodnictwem 
Delegata Rządu p. Władysława Racz- 
kiewicza, odbyło się posiedzenie wo- 
jewódzkiej komisji ochrony lasów, 
W posiedzeniu wzięli udział przed- 
stawiciel urzędu ziemskiego, przed- 
stawiciel sądu okręgowego, przed- 
stawiciele większej i mniejszej wła- 
sności lasów, inspektor oddziału la- 
sów przy wydziale rolnictwa i wete- 
rynarji przy delegaturze i referent 
do spraw leśnych. 

Ogółem rozpatrzono 16 spraw, z 
16 spraw, z częgo: 8 spraw o parce* 
lacji, z których załatwiono 5 spraw z 
decyzją przychylną dla petentów, 
2 sprawy — odmownie i w 1 wy» 
padku uwzględniono częściowo; 2 
sprawy © wyrąb lasu, które uwzględ- 
niono częściowo; 1 sprawę zatwier- 
dzenia planów gospodarki leśnej, 
którą potraktowano dla petenta przy: 
chylnie; 2 sprawy zamiany cięć eta- 
towych z decyzją odmowną; w 1 
sprawie przychylono się do przyjęcia 
kzucji pieniężnej na wypadek zęzwo- 
lenia czasowego użytku rolniczego 
przestrzeni leśnej; I sprawę umorzo- 
no o dokonany wyrąb lasu bez ze- 
zwolenia wojewódzkiej komisji ochro- 
py lasów i w 1 sprawie zatwierdzone 
granice wyrąbu lasów. (x) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Przemysł drzewny. Ożywie» 
nie w przemyśle drzewnym w ostat- 
nich czasach w Wilnie. znacznie 
wzrosło, wskaźnikiem tego może być 
przejście do prący na dwie zmiany 
tartaków  Morgenszejna i na Pióro- 
moncie, (x) 

— Przemysł garbarski. W prze- 
myśle garbarskim w ostatnim czasię 

      

Dom Handlowy o 

F. Mieszkowsk 
Sp. z ogr. odp. 

Oddzia! w Wilnie, 
ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

POLECA NA SEZON LETNI 

w dziale manufaktury 
Wełny zagraniczne, jądwabie, batyżty, muśliny, 
markizety, kamgarny ubraniowe i paltotowe, 
Gotowe ubrania i 
roboty w zakres krąwieczyzny wchodzące. 

w dziale meblowym 
MEBLE od najwykwintniejszych do najskromniej- 
szych. Spółdzielniom, kooperatywom oraz stowarzy- 
szeniom udziela się uggowych warunków. 

Od dnia 1-go czerwca r. b. z powodu urlopu personelu magazyn i Bluro 
czynne od.9 rano da:1 po poł. | od 8—7 wjecz. 

  
     

Patentowane ręczne aparaty 
do gaszenia pożarów 

„Delfin pianowy” 
Aparat ręczny przeciwpożarowy, gasi za pomocą 

plany, która pokrywając przedmioty objęte ogniem, unie- 
możliwia dalszy proces palenia się. Aparat Delfin pla- 
mowy gasi łatwo w zarodku nawet przedmioty, przesią- 
knięte płynami latwopalnymi. Lekki, łatwy w użyciu, daje 
możność gaszenia ognia w zaradku w każdym dostępnym 
dla oka punkcie w promieniu 12-metrowym. 
polęca Zygmunt Nagrodzki, Wilno, Zawalna 11-a, 

Żądajcie prospektów 

  

Kd 

daje się” zauważyć zastój, a to się 
objaśnia brakiem znaczniejszych za- 
mówień. 

Zamknięto garbarnie Holsztejos i 
braci Rzewuskich. 

Garbarnie Surawicza i „Derma”, 
wobec otrzymania zamówień od władz 
wojskowych pracują normalnie, (x) 

RUCH SPÓŁDZIELCZY. 

— Dzień Spółdzielczości w; 
Wilnie. Dnia 29 maja r. b. odbyło; 
stę posiedzenie przedstawicieli miej- | 
scowych instytucji spółdzielczych w; 
osobach: p.p. H. Łapinówny, Łoziń- | 
skiego, J. I. Parczewskiego, J. Pił-: 
sudskiego i I. Turskiego,—w związku | 
z projektowanym w całej Polsce ob- ; 
chodem dnia Spółdzielczości w dn. 7 
czerwca r.. b..— celem wyłonienia Ko- | 
mitętu, oraz opracowania programu 
obchodu tego dnia w Wilnie. Posie- 
dzenie Komitetu wyznaczono na dzień 
4 czerwca r. b. o godz. 5-€j po poł. 
w lokalu Związku Śpółdzielni Pol- 
skich—Oddziału w Wilnie,—plac Ka- 
tedralny Nr. 1—(lokal Banku Związ- 
ku Spółek Zarobkowych). Osoby in- 
terensujące się tym obchodem pro* | 
szone są o zwracanie się pod po:' 
wyższym adresem. ! 

SPRAWY BUDOWLANE. 

— Posiedzenie I wybór dele | 
gatów do komisji odbudowy. Ko-, 
misarz Rządu p. Wimbor, prosił pa- 
na prezydenta Bańkowskiego o wy 
delegowanie dwóch przedstawicieli 
do Komisji odbudowy, posiedzenie | 
której miało się odbyć wczoraj o go: i 
gzinie 6 wieczór w lokalu Komisarza | 
Rządu. (I) | 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Zebranie członków towa- 
rzystwa pszczelniczego. W dniu 5 
b. m. o godz. 5 odbędzie. się mie- 
sięczne zebranie członków towarzy- 
stwa pszczelniczego ziemi wileńskiej. 

RÓŻNE. 

— „Nauka I praca“.Do p. Komi-, 
sarza Rządu na miasto Wilno wply- | 
nęło podanie o zarejestrowanie filji 
stowarzyszenia „Nauka i praca” (Zam- 
kowa 12 m. 4), które zostało 
przekształcone z wileńskiej pracowni 
robót keścielnych i połączyło się z 
<entralą w Warszawie. 

Do zarządu weszły: p. Marja Al- 
brecht — właścicielka byłej pracowni 
robót kościelnych jako prezeska, za- 
stępczymią — p. T. Jabłońska, skarb- 
niczką — p. St. Gordalik, sekretar- 
ką — p. A. Czerwińska i p. W. Ziół+ 
kowska — jako członek zarządu. 

Filja wileńska ma ogółem 8 człon- 
ków. (x). 

— Rozdziełenie subwencji rzą- 
dowych dla iastytucji  opiekują- 
cych się dziećmi. W miesiącu ma- 
ju, urząd Dełegata Rządu dokonał 
tepartycji subwencji rządowych dla 
instytucji opiekujących się dziećmi 
na ogólną sumę 7105 złotych i gro- 
szy 20. (x).   
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palta. Wykonuje wszelkie   
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— Podziękowanie za gościn: 
ność. Parlamentarzyści angielscy, 
którzy przed psru dniami bawili w 
Wilnie, nadesłali z Białowieży na rę: 
ce p. Wańkowicza — prezesa kom 
tetu podziękowanie za gościnne ich 
przyjęcie. (x). 

— Na instytut aerodynamicz- 
ny. Liga Obrony Powietrznej Pań 
stwa w Wilnie otrzymała od gene- 
ralnej dyrekcji loterji państwowej ze 

| zwolenie na podstawie uchwały Rady 
Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r. 
na urządzenie loterji fantowej na 
rzecz budowy instytutu aerodyna- 
micznego w Warszawie, z warunkiem 
wpłacenia 10 proc. (5 tys. zł.) na 
rzecz generalnej dyrekcji loterji pań- 
stwowej. (x). 

Sprawy pożarowe. W dniu wczo- 
rajszym wyjechał do Kurzeńca p. Rac- 
kiewicz — dyrektor ubezpieczeń wza- 
jemnych, celem zbadania ostatnich 
zniszczeń i wypłacenia odszkodowań. 

ZABAWY 

— „Szkolny Ach”. Dnia 7czerw- 
са r. b. Zarząd Towarzystwa Opieki 
Szkolnej gimnazjum Im. kr. Zygmun- 
ta Augusta organizuje zabawę arty- 
styczną „Szkolny Ach* w sali gim 
nazjum, 

Na program składa się baśń w 
obrazach, menuet obrazek sceniczny 
—słowa p. E. Masiejewskiej, śpiew 
solowy, wieszczka lalek—pantomina 
baletowa. Tańce układu p. Kwiat- 
kowskiej. (x). 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Podrzutek. W dniu 2b. m. na 
schodach domu nr. 4, przy ul. Ofiarnej 
został znaleziony podrzutek płci męskiej w 
wieku około 3 godni, którego skierowano 
do przytułku „Dzieciątka Jezus”. Docho= 
dzenie w toku. (I) 

— Pożar. W dniu 3 b. m. o godzinie 
6 m. 40. na strychu domu Salomona Jana 
zam. przy ul. Antokolskiej 62 wybuchł po 
żar przez zapalenie się belek. Ogień zo- 
stał stłumiony przed przybyciem straży eg- 
niowej. Przyczyna pożaru nie wyjaśniona. 
Straty nieduże. (I) 

  

okiem. Osmołowskiemu Kazimierzowi zam. 
przy zauł. Kazimierzowskim 9, skradziono 
z mieszkania ubranie | zegarek łącznej 
wartości 600 złotych. Kradzieży dokonano 
przez otwarte. okno. Na razie brak poszlak 
ce do sprawców kradzieży. 

— Kradzież garderoby. Kozel Calel 
zam. przy ul. Piwrej 2, zameldował policji 
o kradzieży z mieszkania garderoby o war- 
tości 60% zł. 

"Na prowincji. 

— Zameordowanie 3-letniego dzie- | 
cka. W dniu 38 ub. m. we wsi Skorbuciany 
gm. Landwarowskiej pow, Wileńsko-Trockie- 
go, została zabita Anna Januszewicz lat & 
przez Kozłowskiego lzydora lat 30, ktėry 
po dokonaniu zabójstwa zbiegł w niewia- 
domym kierunku. Poszukiwanie zarządzono. 

— Wolał śmierć niż wyjazd do 
sowietów. W dniu 28 ub. m o godz. l-ej 
pa. w strażnicy 1 kompanii 7 baonu 

O.P. w Jasnej Górce, gm. Prozorockiej, 
pow. Daiśnieńskiego, pozbawił się życia 
przez wypicie trucziny Jan Roblzo, który 
miał być wysiedlony do Rosji Sowieckiej. (1) 

— Samowela. W dn 26 ub m. za- 
meldowano policji, że mieszkańcy wsi Jeś- 

Warunki najbardziej dogodne. 

neralne. 

Zakład ul. Piwna 7 

Wilno | gklep Wielka 50 

wiadamia Sz. Klijentelę. 

zostawiajcie otwartych ; 

BEN SKI 

manėwce gm. Grėdeckiej wtargnell samo- 
wolnie na łąki malątku Hermaniszki, nale- 
żącego do p. Hruszwickiego. Wysłtny zo- 
stał natychmiast oddział konny policji pań- 
stwowej, który po spisaniu odpowiedniego 
protokułu na agitatora, przywrócił porzą- 
dek, lecz po wyjeździe policji, mieszkańcy 
wyżej wymienionej wsi ponownie wpędzili 
bydło I konie na łąki majątku Hermaniszki. 
Zostało stwierdzono, że samowolne wypa- 
sanie łąk powstało na tle serwitutu. (|) 

— Sam sobie zrobił szkodę. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, iż pożar 
lasu na szkodę Bobojcia Franciszka w dniu 
13.V b. r. wybuchł wskutek wypalania tra- 
wy I sęków przez Grabowskiego Jana lat 
10, któremu polecił to zrobic sam poszko- 
dowany. Akta w sprawie powyższej zostały 
skierowane do p. podprokuratora. (1) 

— Ułaskawienie. Przeprowadzone 
dochodzenie, ustaliło, że pożar w folwarku 
Mańkowo gm. Kurzenieckiej wybuchł w dn. 
4.V b. r. wskutek podpalenia, którego do- 
kenał na tle zemsty osobistej Polewik Ale- 
ksander lat 51, mieszkaniec m. Kurzańca 
1 który wyrokiem sądu doraźnego w Wilej- 
ce w dniu 27 b. m. został skazany na karę 
śmierci przez rozstrzelanie, lecz został przez 
p. prezydenta Rzeczpospolitej ułaskawiony. 

  

  

  

Teatr i muzyka. 
— Dzisiejsza premjera w Teatrze 

Polskim. „Ja tu rządzę*—krotochwila W. 
Rapackiego (syna), należy do typu wido- 
wisk bezpretensjonalnych, w których hus 
Pa panuje niepodzielnie przez cały wie- 
czór. 

W zakresie twórczości rodzimej kroto- 
chwila „Ja tu rządzę” zajmuje przednie 
miejsce, to też rzecz ta była grana na 
wszystkich scenach polskich. U nas przy- 
gotowuje na scenę tę nowość p. Karol 
Wyrwicz, urozmaicając akt Il (za kulisami 
teatru) Ilcznemi produkcjami sołowemi, zło- 
żonemi z tańców, śpiewów (Hallo... ciotka), 
kupletėw I t. d. 

„Ja tu rządzę” przez swój odrębny cha- 
rakter, humor. urozmaicenia wokalne, wy* 

stępy solowe, winno mieć duże powodze- 
nie. 

— Występy W. Kaweckiej. „Potęga 
miłości*—A. Wilińskiego starannie przygo- 
towana režysersko, z udziałem najlepszych 
sił naszego teatru, uświetniona występem 
znakomitej primadonny W. Kaweckiej, gra-   na będzie dziś w Teatrze Letnim. J. Kur- 

„nakowicz przygotował do tej nowości kup- 
lety aktualne. 

Udział reżysera K. Krugłcwskiego sta- 
, nowi również nader dodatni walor dla ca- 
j łości krisycznęj widowiska. Dziś i jutro 
i „Potęga mi 

    

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, 

   

  

   
Na sezon obecny 
sztuczne wody ml- 

En, Vichy, Kailbai 
oraz chłodzące napoje pole- 
cą zakład wód mineralnych 

„E.Tromszczyński 
współwłaście. prow. W. Wrześniowski 

1 

    

PRACOWNIA OBUWIA 
Wł. Kozyrewskiego 

dawniej ul. Garbarska 5, została przenie- 
sioną na ul. Biskupią 14 (plac Kstedralny) 
psf. Obuwie „Moderne” — o czem się za- 

  

leści*. 

  

Ksigžki nadesłane do Redakcji 
— Stanisław Wyśpiański. Sędziewie. 

Warszawa 1925 Instytut wydawniczy „Bibli- 
otęka Polska”, 

Dalej prowadząc dzieło wydawnictwa 
wszystkich utworów Wyśpiańskiego, daje 
nam obecnie Biblioteka Polska, tę o kla- 
sycznym tragizmie, jedną z najbardziej 
wstrząsających sztuk  gienjalnego poety 
kędy fanatyzm I poezja ludu wzrasta łączy 
się w potworny sposób z nienawiścią. 

  

  

  

    

  
Ze sportu. 

i z wii. Okr. Zw. Piłki nożnej. 

Dnia 4 czerwca 1925 roku o godz. 19, 
30 w cukierni „Zielony Sztrali*—Mickiewi- 
cza 22, odbędzie się posiedzenie Zarządu 
Wil. ZOPN. x następującym perządkiem 
dziennym: 

1) odczytanie protokułu, 2) sprawozda- 
nie Wydziału gier I dyscypliny, 3) spra= 
wozdanie kasowe; 4) sprawa rozgrywek o 
puhar, 5) sprawy bieżące 6) wolne wnioski. 

  

    

    słowych, 
etc. oraz 
leńskiej. 

ką 

Chudnięcie. 
Szybkie przybranie na 
wadze i pełny kwitnący 

wygląd powoduje 

lenusan, 
witaminowy proszek 

wzmacniający. Polecany 
przez lekarzy. [Cena pu- 
dełka 6 zł. — 4 pudełka 

  

         23 zł. Szczegółowa bre- I 
szura Me 6 gratis. Dr. 
Gebhard £ Co, Gdańsk. c 

   

  

1—1 

30 21. Cze 
mogą zarobić agenci lub 
osoby ustosunkowane na 

,| miejscu lub na prowin- 
cji. Wymagana niewielka 
kaucja lub gwarancja. 

      

          
Zgłaszać się: Kijowska 
Nr. 2,.pok. 5, od godz. 

Hio—12'1 3—6. 
karta rejestr. 

Zgub. wydana przez 

ul. Szeszkińskiej № 4. 

Sprzedaje się dom w 
Zwierzyńcu przy ulicy 

Gedyminowskiej 66. 

Łaskawe 
W. Garb     2—1 

I zawiera niewyczerpane źródło adresów: 
i urzędników, księży, doktorów, adwokatów, Inżynie- 
rów, banków, 

od 1.VII—25 lub później. 

sław Pąkciński. 

Ne 124 (276) 

jList do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorzel 
Usilnie proszę o umieszczenie w naj- 

bliższym numerze,Kurjera Wileńskiego" co 
następuje: я 

Protest Dyrekcji Seminarjum N. Ž. 
Stanowczo protestuję przeciw _artykuło- 

wi umieszczonemu w nr. 122 „Dziennika 
Wileńskiego, z dn. 30.V 1925 r. p.t „O 
naszych stosunkach szkolnych*. Stwierdzśm, 
iż treść artykułu jest wysoce niestosowną, 
błędną ! krzywdę szkole wyrządza. 

Zofja Mucblińska. 
Dyrektorka 

Oraz. Rada Pedagogiczna Seminarjum 
AŻ. eńsk. im.: „Królowej Jadwigi" w 

nie. 

      

  

Rozmaiłości. 
Pięcioletni spacer naokoło świata 

piechotą. 

Małżonkow'e Leroux rozpoczęli w r. 1922 
spacer naokoło świata piechotą. Wyruszyli 
z Południowej Afryki, pchając przed sobą 
wózek, który zawiera cały ich bagaż pod- 
różny. Przebyli już. Południową  Afry- 
kę, Angielską, Wschodnią Afrykę, por- 
tugalską, Egipt, Włochy, Szwajcarję, Francję, 

; Belgję, Holandję I część Anglji. Malžonko- 
S mają zakończyć swą podróż w 

r. 1927. 

  

    

  

Z rynku. 
Ceny w dn. 2 b. m.—Za kilo chleba bld- 

; lego—58 gr., stolowego—52., razowego—40 
} gr. Mąka 50 proc. pytlowa—55 gr., 70 proc. 
stołowa —52 gr. | razowa 40 gr. Mięso wie- 
przowe—2 zł. 30 gr., cielęce—1 zł. 40-gr., 
mięso wołowe | gat.—1 zł. 90 gr. Il gat. — 
1 zł. 30 gr. Masło Importowe—5 zł., miej- 
scowe—4 zł. Słonina krajowa | amerykań- 
ska — 2 zł. 60 gr. kasza jęczmienna — 65 
gr., gryczana—90 gr. Mleko litr 30—35 gr., 
Jaja 10 sztuk 90 gr.—1 zł.Za 100 kilo żyta— 
32 zł, jęczmienia — 31 zł. | owsa 30 zł. 
Drzewo metr—6—7 złotych. (x) 

Giełda warszawska 

      

  z d. 3—VI 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedśż kupno 

| Belgja 25,12 25,18 25,06 
| Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 208,85 209,35 208,35 
Londyn —  25,25//2 25,82 25,19 

"Nowy York 5,18/2 5,20 5,17 
, Paryż 26,90 25,96 25,84 
Praga 15,42 15,45 15,39 

| Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
4 Włochy 21,15 21,20 21,10 
Szwajcarja 100,68 100,93 100,43 
Stockholm  139,17!/2 139,53 138,82 
Kopenhaga 97,50 97,84 97,36 
Funty ang.  25,221/2 25,29 25,16 
Franki fr. 27,12 27,19 27,05 
8 proc. Poż. konwers. 75—77, 

; Poż. kolej. 90—85,—90 
i Pożyczka zł. 71—73,50 
Poż. dolar. 62,—62 I pół 

; 41/2/o listy z. T. Kred. Z. przedw. 23,4—23,6— 
j 5% listy z. warsz. przedw. 18,25—17,75 
4!/2 Oo warsz. przedwoj. 16,50—16,75 

, 6*/o obligacje Warszawy z 17 r. 5,15—5,80 

  

į Redaktor Józef Batorowicz. 

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

Ul, Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

  

Wyszła z druku 

Handlowo - Przemysłowo - Informacyjna 

„WILNO” 
instytucji 

kooperatyw, flrm handlowo-przemy- 
zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym, etc. 
dział informacyjny m. Wilna i Ziemi Wi- 
Księga zawiera przeszło 600 stron tekstu 

zebranego i zredagowanego przez b. inspektora skar* 
bowego Adama Skarżyńskiego | kosztuje z przesył- 

7 zł. Redakcja: Wilno, Garbarska 1. 

Basa em a ss BA 

Polska drukarnia nakładowa 

„Lux“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

introligatorskie szybko I dokładnie 

zasopisma, 

" Księgi rachunkowe, 
Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

gy 

Rutynowany | 
krojczy 

Br. Marjan Mlenicki 
Choreby weneryczne, sy* 
filis 1 skórne. Wileńska 

  

34, m. 8. Od 4—7. 
Komisarza Rządu w Wil- ni a Z A A žinia | metti, | „PRACOWNIA 
lińskiego, zamieszk. przy pragale zmienić posadę FoR PORE 

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21. oferty: Poznań, 

ary 14, Mieczy- 
5—1 

  
EA AE TZT IE TSS Wyśaocą w imienia współwiaścięieli dózeł Baiorowiaz, — r * r 

Prak, „kux”, Żeligowskiego |, 
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