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Wilno, Niedziela 20 czerwca 1926 r. 

Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznych. 

  

Cena 15 groszy. 

  

  

  

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 
  

  

  

  

Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 

zynuja: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papieru 

5 renumeratę i ogłoszenia przyj- 

mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 

Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą.     

Redakcja i Administracja ARSĘNALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750.   

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 

30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-€j str. 8-mio łamowy. 

Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane   
  

   

    

FABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH 

w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1860 
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Jakie zadania leżą przed rządem proi. Bartla? 
(Ankieta specjalna „Kurjera Wileńskiego"). 

Pogląd na zadania rządu wobec Ziem 
Wschodnich p. Jerzego Osmołowskiego. 

Korzystając z przyjazdu do Wil- 
na na posiedzenie Tymczasowej Ra- 
dy Organizacji Społecznych i Gospo- 
darczych Ziem Wschodnich. Prezesa 
tej nieocenionej placówki p. Jerzego 
Osmołowskiego — jesteśmy w moż- 
ności, dołączyć do naszej ankiety o- 
pinję, najkompetentniejszego bodaj 
znawcy naszch wspólnych potrzeb i 
bolączek objętych drugim pytaniem 
ankiety. 

A oto przebieg naszej krótkiej 
rozmowy: 

— Jakie zdaniem p. Prezesa leżą 
zadania przed obecnym rządem w 
stosunku do Ziem Wschodnich? 

— Za najważniejsze zadanie uwa- 
żam sformułowanie programu Ww Za- 
kresie- kwestji narodowościowej, u- 
sprawnienia administracji, rozwoju 
życia samorządowego oraz zainicjo- 
wanie polityki gospodarczej. / , 

— Jak należałoby te sprawy prze- 
prowadzić z korzyścią dla Ziem 

Wschodnich, a zarazem Państwa? 
— W zakresie polityki narodo- 

wościowej zapewnić możność rozwo- 
ju kulturalnego, przeprowadzić rewi- 

zję ustawy językowej, której wyko- 
nanie nastręcza w warunkach obec- 
nych pole do nadużyć. 

— Rozwój życia samorządowego? 
— Uważam osobiście, za koniecz- 

ne wprowadzenie w życie ustaw Sa- 
morządowych, łącznie z organizacją 
samorządu wojewódzkiego, a gdyby 
ustawy nie zostały uchwalone prze- 
prowadzenie wyborów do rad gmin- 
nych i sejmików na podstawie istnie- 
jących ustaw i powołanie rad woje- 
wódzkich jako surogatu samorządu 
wojewódzkiego. Ostatnio porozumie- 
nie stronnictw politycznych w zakre- 
sie ustaw samorządowych daje przy- 
puszczenia, że Sejm je uchwali z ko- 
rzyścią dla rozwoju życia gospodar- 
czego. 

— Sprawa zmiany granic wo- 
jewództw? 

Przy zapowiedzianej przez rząd 
naprawie — pożądanemby było, tak 

wykreślić granice województw, żeby 
się one pokrywały podziałem admi- 
nistracyjnym izb skarbowych, okrę- 
gowych urzędów ziemskich, kura- 
torjów szkolnych i t. d. 

— Czy aktualnym jest projekt 
zniesienia wojew. Nowogródzkiego? 

— Województwo  Nowogródzkie 
moim zdaniem mogłoby być bez 
szkody dla celów administracji pań- 
stwowej podzielone pomiędzy są- 
siednie województwa. Sprawa ta win- 
na być załatwiona łącznie z rewizją 
granie istniejących jednostek admi- 
nistracyjnych 'w myśl uprzednich 
postulatów. 

— A jak się pan Prezes odnosi 
do projektu utworzenia podsekretar- 
jatu stanu dla Ziem Wschodnich i 
jakie neleżałoby mu zakreślić kom- 
petencje? т 

— Ze względu na odrębność 
spraw gospodarczych i zawiłość pro- 
blemów narodowościowych i wyzna- 
niowych Ziem Wsch. — uważam za 
pożądane skoncentrowanie ich w 
jednym resorcie, dla wszechstronne- 
go opracowania i uzgodnienia zarzą- 
dzeń poszczególnych ministerstw i 
dlatego właśnie projektowany pod- 
sekretarjat stanu przy Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, uważam za 
pożądany. 

— Jak się przedstawia w opinji 
p. Prezesa kwestja usamodzielnienia 
północno-wschodnich Ziem Polski. 

W sensie rozszerzenia kompeten- 
cji ich przedstawicielstwa samorządo- 
wego, lub pewnego zakresu autonomji? 

— Rozszerzenie kompetencji sa- 
morządów w zakresie spraw gospo- 
darczych, które niewątpliwie pobudzi 
inicjatywę społeczną uważam za po- 
żądaną; natomiast problemat auto- 
nomji uważam za nieaktualny. 

— Dlaczego? 
Bo autonomja polityczna przy nie- 

zorganizowanem życiu gospodarczem 
i małym zasobie sił kulturalnych, by- 
łaby dla kraju raczej szkodliwą niż 
pożyteczną. 

Postulaty Partji Pracy w opinji prezesa 
D-ra Stefana Brokowskiego. 

Prezes wileńskiej organizacji Par- 
= Pracy p. Dr Stefan Brokowski — 

eśli przed nami niezależnie od wy- 
drukowanej już opinji p. senatora 
Bronisława Krzyżanowskiego, granice 
do jakich winien się rozrosnąć wspól- 
ny wysiłek wszystkich elementów — 
Polskę stanowiących w obliczu lep- 
szego jutra. 

— W związku z pierwszem pyta- 
niem Panów — rozpoczyna swą nie- 
zmiernie ciekawą rozmowę p. Bro- 
kowski — rozszerzenie kompetencji 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej, u- 
ważam za sprawę już wyczerpaną, a 
to choćby z tych względów, że Par- 
tja Pracy całkowicie wraz ze swą 
reprezentacją w Sejmie opowiedziała 
się za projektem rządowym. 

— Czy projekt rządowy ma szan- 
se otrzymania większości w Sejmie? 

— Na to pytanie odpowiedzieć 
nie trudno, a to dlatego, że Sejm 
ten całkowicie już swoje prawo do 
egzystencji wyczerpał, tak że trwa- 
nie jego może jest uzależnione tylko 
od tego aby utrzymać wewnątrz i na 
zewnątrz przeświadczenie 0 stanie 
legalnym w państwie. 

— Tak, ale nie wszystkie stron- 
nictwa to rozumieją. 

— Rozumieć to rozumieją, odpo- 

wiada p. B. — tylko nie wszystkie 
chcą tego, a to z „prostej* przyczy- 
ny, że posiadanie swych przedstawi- 
cieli w Sejmie, mało lub wcale nie- 
odpowiedzialnych przed  społeczeń- 
stwem daje im przywilej, z którego, 
rzadko kto chce w zasadzie zrezy- 
gnować. 

Należy się jednak spodziewać, że 
w świadomości posłów utrwali się 
przekonanie, że pod naporem wzma- 
gającej się demokracji, której zasady 
sprzeczne są z wszelkimi prerogatywa- 
mi nawet upozorowanemi prawem — 
muszą wreszcie zrezygnować i ustą- 
pił miejsca istotnym  przedstawicie- 
lom nastrojów w Narodzie, który ze- 
chce pracować dla Państwa, a nie 
dla swych indywidualnych korzyści 
i interesów klik. 

— Zadania w stosunku do Ziem 
Wschodnich? 

- — Nie jestem autochtonem i nie 
mogę się poszczycić dokładną znajo- 
mością Ziem Wschodnich; pozwolę 
sobie jednak zauważyć, że ci, którzy 

za takich się uważają, nie mają do- 
kładnego pojęcia o stanie obecnym 
i istotnych potrzebach Wschodnich 
połaci Rzeczypospolitej. Moim  zda- 
niem, każde zamierzenia państwowe, 
winny być poprzedzone gruntownymi 
i objektywnymi studjami, a nie wra- 
żeniami odbieranymi w ciągu kilku- 
nastu lat. 

Weźmy dla przykładu najbardziej 
zawiłą sprawę, t. zw. stosunki naro- 
dowościowe, ranę, która się jątrzy 
od pierwszej chwili wskrzeszenia by- 
tu Rzeczypospolitej. Gdzież—pytam— 
mamy wyczerpujące dane о żydach, 
białorusinach, rusinach, wreszcie lit- 
winach? — Jakie wśród tych naro- 
dowości dążenia odpowiadają istot- 
nym potrzebom ich bytuł — a które 
z nich są wysuwane li tylko dla pro- 
wadzenia gry politycznej? Twierdzę— 
kończy tę myśl z siłą nasz rozmów- 
ca, — że ma skutek nieznajomości 
tych środawisk, %olitykę naradowa- 
ściową pfowadzi się na ślepo, lub 
wcale się nie prowadzi. 

— Coby należało zrobić? 
— Trzeba przeprowadzić zasadni- 

czą sanację tych stosunków, która 
ma polegać na szukaniu porozu- 
mienia z mniejszościami, a to w tym 
celu, aby dowiedzieć się ze stanowi- 
ska państwowego, co Rzeczypospoli- 
tej dać mogą, oprócz podatków i o- 
bowiązujących świadczeń, i czego się 
mogą ой Rzeczypospolitej spodzie- 
wać. 

Uważam za wręcz błędne i szko- 
dliwe domagania się np. od żydów 
i białorusinów, aby byli większymi 
patrjotami, niż tegoby należało osze- 
kiwać od rdzennie polskiej ludności, 
Jednym słowem długa, ale może naj- 
właściwsza droga porozumienia. 

— Sprawa autonomji? 
— Zasadniczo jestem za autono- 

mją, uzależniam ją jednak od dopie- 
ro co wypowiedzianych warunków. 

Może zdziwi Pana moja szczerość— 
ciągnie dalej dr. Brokowski, — ale 
jako niepolityk uważam, że najwięk- 
szą dezorganizację w naszej polityce 
wewnętrznej stanowi maskowanie 
i ukrywanie istotnej prawdy, której 
się nieda okłamać, 

— Zadania w dziedzinie gospo- 
darczej? 

— Najważniejszym postulatem jest 
podniesienie kultury rolnej. Cała 
Rzeczypospolita, a Ziemie Wschodnie 
przedewszystkiem — jest  wielkiem 
gospodarstwem rolnem dotąd całko- 
wicie nie zorganizowanem i nie wy- 
zyskanem. 

— Sprawa 
nistracji? 

— Nie wchodząc w szczegóły re- 
formy naszej administracji, uważam, 
że ten najważniejszy dział życia pań- 
stwowego winien się opierać, na 
umiejętnie zorganizowanym podziale 
pracy i selekcji najwartościowszych 
elementów społeczeństwa. 

Reasumpcja... 
Olbrzymia większość społeczeń- 

stwa, wypadki majowe przyjęła 
jako zapowiedź lepszego Jutra. 
Stan przedprzełomowy był nie do 
wytrzymania, Podziwu godnej cierpli- 
wości społeczeństwa, a może i bier- 
ności zawdzięczamy, ten wyjątkowy 
spokój — z jakim się poddał Naród 
eksperymentom poprzednim. Przełom 
zbudził wielkie nadzieje i chęć na- 
tychmiastowej realizacji — uzdro- 
wienia naszych stosunków. 

Kunktatorstwem, może jesteśmy 
nieco zaskoczeni, może częściowo 80- 

ulepszenia _admi- 

  

SKŁAD FABRYCZNY W WILNIE 

  

ul. Wielka 36 telef. 949 

  

  
PO CENACH FABRYCZNYCH 

    

  

pm 
Ś. P. 

Z MALECKICH 

STANISŁAWA ERDMANOWA 
opatrzona św. Sakramentami zmarła w wieku lat 72 d. 19 czerwca b.r. 

Eksportacja zwłok z domu przy ul. św, Jacka Nr. 9 do kościoła 
Serca Jezusowego odbędzie się w niedzielę 20 czerwca o g. 7 wiecz. 

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele odbędzie się w ponie- 
działek o g. 9 rano, poczem nastąpi przeniesienie zwłok na cmen- 
tarz Rossa. 
     

Córka, syn i rodzina. 578 

  

FRIGD. KRUPP Ś. A 64869 
ZAWIADAMIA, ŻE 

wyłączną sprzedaż na Polskę 
narzędzi lekarskich ze specjalnej stali 
V2A KRUPP przekazała firmie 
STANISŁAW BARAN 

    
  

Wiadomości polityczne. 
(Tel. od własn. koresp. z Waraszawy). 

Dziś ma być podpisana przez 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej no- 
minacja prof. Witolda Staniewicza 
na ministra reform rolnych. 

Przed kilku dniami p. minister 

spraw wojskowych zatwierdził wyty- 

czne dla działalności korpusu kontro- 
lerów na 1926 rok, kładąc przede- 

wszyst:iem główny nacisk na wzmo- 

żoną akcję, mającą na celu wytę- 
pienie wszelkiego rodzaju nadużyć 

będących wynikiem czy to złej woli, 

czy to niedbalstwa. 
Pozatem wskazał minister spraw 

wojskowych jako zasadniczą dyrekty- 

wę dla oficerów korpusu kontrolerów 

wzgląd na obecną sytuację finansową 

państwa, która wymaga poszukiwania 

wszystkich możliwości do urzeczy- 

wistnienia źródeł oszczędności, har- 

monizujących z normalną działalno- 

ści służby. 
W rozwinięciu powyższych zasad 

rozkazał p. minister przeprowadzić 

najbardziej ścisłą kontrolę nad wy- 

datkami budżetowemi wojska. 

Na podstawie tego rozkazu szef 

korpusu kontrolerów opracował 8zcze- 

gółowy program kontroli na rok 1926 

w myśl którego oficerowie korpusu 

kontrolerów rozpoczynają w dniu 17.VI 

b. r. normalną kontrolę na całym te- 

renie Rzeczypospolitej. (Pat.) 

© 

Wczoraj po południu p. prezydent 

Mościcki konferował z ministrem 

bie to i tłumaczymy, w każdym razie 

z wielkim napięciem oczekujemy za- 
sadniczych zmian Konstytucji, rozwią- 
zania Sejmu i nowych wyborów. 

Nowe wybory — powtarza nam 
raz jeszcze na zakończenie swych 
cennych wywodów p. dr. Brokowski— 
muszą dać zupełnie nowych ludzi 
twórczych i mających kontakt nie 
tyle z biurami urzędów centralnych, 
ile ze społeczeństwem. W tem jest 
jedyny ratunek polskiego zdyskredy- 
towanego parlamentaryzmu, który 
mimo wszystko u nas Świetnie się 
może rozwinąć o ile zdobędziemy 
się na zbiorowe myślenie i wysiłki. 

1 ,LWÓW, AKADEMICKA 26. —- 

spraw wewnętrznych Młodzianowsk,im 
który przedłożył p. Prezydentowi ra- 
port o sytuacji wewnętrznej kraju. 

Jak się dowiaduje „Nowy Kurjer 
Polski“, stanowisko szefa sztabu ge- 
neralnego obejmie pułk. Piskor. 

Gen. Burhardt-Bukacki, który do- 
tychczas piastował to stanowisko ma 
objąć podsekretarjat stanu w M. S. 
Wojsk. 

P. Minister przemysłu i handlu 
inż. Kwiatkowski zwiedził w czasie 
swego pobytu w Poznaniu fabrykę 
nawozów sztucznych i krochmalnię 
towarzystwa akcyjnego Lubań, fabrykę 
wagonów Cegielskiego, fabrykę mebli 
Nowakowskiego, fabrykę aeroplanów 
„Samolot", informując się o rozmia- 
rach produkcji oraz o  postulatach 
sfer przemysłowych. 

Po południu o godz. 13 p. mini- 
ster wziął udział w Śniadaniu sklad- 
kowem wydanem przez sfery gospodar- 
cze w sali hotelu „Bazar“ na kilka- 
dziesiąt osob. W šniadaniu tem u- 
czestniczył p. wojewoda Bniński, pre- 
zydent miasta Ratajski i szereg innych 
wybitnych osobistości. 

O godz. 10 wiecz. p. minister 
Kwiatkowski wyjechał do Tczewa i 
Gdyni. (Pat). 

19 czerwca o godz. 12-tej p. Ja- 
hia Kemal Bey poseł nadzwyczajny 
i minister pełnomocny Turcji złożył 
p. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
listy uwierzytelniające na uroczystej 
audjencji w Zamku. 
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OKAZJA! 
Za bezcen książki FRANCUSKIE 
sprzedaż tylko do 14 lipca 

Olbrzymi wybór!! 
20.000 tomów & 

Z literatury pięknej i różnych 
dziedzin specjalnych 

po cenach zniżon. przeszło o 40% 
Spieszcie skorzystać ! 

Księgarnia Stow. Nauczycielstwa 
Polskiego, Wilno, Królewska X 1 

[> ]-0> 0 |-0> |>| <> | -0> | -0> | -0>] > |-0> |>| |
 
P
R
P
Z
E
E
D
E
C
O
C
E
Z
E
D
I
E
D
I
E
D
E
M
 

O
]
 
0 

| 
>|

 0
> 

| 
0>

| 
>|

 <
>]

 -
0>

| 
0 

| 
<>

 |
 
> 

|0
> 
|-

0>
]



1 hlwy Koviziskie 
Litewski minister spraw zagranicz- 

nych. 2 

RYGA. 19.VI (tel. wł.) W ostat- 
nich dniach przybył z Berlina do 
Kowna poseł litewski w Berlinie, 
Sidziskauskas. Ze źródeł wiarygod- 
nych komunikują, że przyjazd Sidzi- 
skauskasa pozostaje w związku z kan- 
dydaturą jego nastanowisko ministra 
spraw zagranicznych, gdyż poseł li- 
tewski w Paryżu, Klimas, nadal od- 
mawia przyjęcia zaofiarowanego mu 
stanowiska ministra spraw zagranicz- 
nych, 

Prowokacje litewskiej policji. 

RYGA, 19.VI (tel. wł.) Niedawno 
w okresie kampanji wyborczej rzu- 
cono bombę w lokalu szawelskiego 
postępowego dziennika „Saulin Na- 
nienos*, Słedztwo wykazało, że bom- 
bę podłożył policjant Zylewicz z po- 
lecenia komendanta policji, Paszkie- 
wicza. Dalsze śledztwo wykazało, że 
Paszkiewicz w 1925 r. organizował 
napad na posła Markielisa, którego 
podówczas ciężko raniono. Paszkię- 
wiez słynny jest w Szawlach z wie- 
lokrotnych napadów na postępowców 
i ze zdecydowanej walki z żydami. 

Reforma ustawy o ochronie loka- 
torów. 

RYGA, 19.V1 (tel. wł.) Ze źródeł 
urzędowych komunikują, że nowy 
rząd zamierza zlikwidować działal- 
ność komisyj sekwestracyjnych. lst- 

-mieje możliwość ogłoszenia ustawy, 
rzewidującej sąnkcje karne za spe- 
lację mieszkaniową. Prawdopodob- 

nie również zostanie uchwalona usta- 
wa spółdzielni mieszkaniowych, które 
korzystałyby z rządowych kredytów 
hypotecznych. 

Dr. D. Olsejko 
Chcroby uszu, gardła i nosa 

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

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1 — 3 po poł. 

Zjazd Unitki w. Wiednii. 
Jak się dowiaduje „Kurjer Lwow- 

ski“ z prasy ukraińskiej, „w Wied- 
niu odbył się z końcem maja zjazd 
unicki, poświęcony sprawie połączenia 
Kościoła katolickiego z kościołami 
Europy wschodniej. Zjazd urządziły 
niemieckie i austrjackie organizacje 
katolickie. 

„Diło* donosi, że obrady nie dały 
żadnego pozytywnego rezultatu i u- 
waża Sprawę za beznajdziejną. Je- 
dyną korzyścią było mnóstwo wy- 
głoszonych referatów, w których mów- 
cy z niezwykłą szczerością i odwagą 
cywilną odkrywali słabe strony, nie- 
tylko cudze ale i swoje własne. Mię- 
dzy innymi dr. Iwan Turyn  stwier- 
dził, że kościół obrządku greckiego 
nie uważał się nigdy za naprawdę 
katolicki i zamiast być pomostem 
między wschodem a zachodem, był 
terenem napaści tak prawosławnego, 
jak katolickiego (polskiego) ducho- 
wieūstwa“. 

© 

Teatr Lutnia. 
Ludzie tymczasowi. 

Komedja w 3-ch aktach Z. Kaweckiego. 

Nie oddzisiaj narzekają krytycy 
literatury na zanik twórczości teat- 
ralnej w ogóle, a zwłaszcza komedjo- 
wej u nas. Nigdy co prawda nie była 
ona bardzo oryginalną lub obfitą. 
Przyzwyczajenie, od czasów Bogusław- 
skiego, Zabłockiego i hen, księżnej 
Radziwiłłowej, sięgania leniwą, a 
bezceremonjalną dłonią do zasobów 
teatru francuskiego, tradycyjnie prze- 
szło i na wiek XIX, Kto u nas 
nie „ściągał* z obcych  wzordw!? 
Nawet Słówacki, (ileż szekspirow- 
szczyzny jest w jego dramatach)! 
chociaż sam od pawiów i papug wła- 
snemu narodowi srodze wymyślał. 

Mickiewicz i Wyspiański jedynie 
są absolutnie sobą, twórczość ich 
sceniczna nie czerpie z obcych me- 
tod i natchnień, ale to są gienjusze, 
Szczęśliwie bez wątpienia przetran- 
sponowany jest Fredro, że i nie doj- 
rzeć, kędy się u niego wspomnienia 
z teatrzyków paryskich splącze z 
rzetelną tężyzną szlacheckich środo- 
wisk dworów i dworków.-Zdawało by 
się że teraz, po wojnie, po odzyska 
niu swobody sypną się jak z rogu 
obfitości sztuki oryginalne, ujmujące 
zagadnienia nowego życia ze strony 
tragicznej lub farsowej, komedjowej 
lub melodramatycznej i poruszą te 
tysiące tematów dotąd niedostępnych 
narodowi w niewoli, oraz te Wszy- 
stkie motywy, któremi obdarzały nas 
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2 baństw Baltyckich. 
3-ci kongres łotewsko-litewski. 

RYGA, 19.VI (tel. wł.). W dniu 
wczorajszym zakończył obrady 3-ci 
kongres łotewsko-litewski. Definityw- 
na rezolucja obradujących głosi m. 
inn. potwierdzenie stanowiska 1-g0 i 
2-go kongresów i postanawia dążenie 
do realizacji postulatów poprzednich 
kongresów. 

Jak wiadomo, 1-y kongres intere- 
sował się żywo kwestją wileńską, żą- 
dając oddania Litwie Wilna. Tegoro- 
czny kongres zastanawiał się nad 
sprawą położenia szkolnictwa litew- 
skiego ńa Wileńszczyźnie, przyczem 
przedstawiciele Litwy kategorycznie 
stwierdzili, iż całokształt spraw nie 
może być omówiony bez współudzia- 
łu przedstawicieli Wileńszczyzny. Na- 
tomiast delegaci Łotwy starannie uni- 
kal wyraźnego poruszania tej sprawy. 

* Konferencje socjal - demokracji 
- państw bałtyckich. 

RYGA, 19.VI (tel wł.). W dniu 
dzisiejszym w gmachu sejmu rozpo- 
częli obrady przędstawiciele socjal de- 
mokratów krajów bałtyckich. 

Delegacja litewska składa się z po- 
sta Kajrysa, Ukuszkisa, Epsztejna, 
Berjamisa i Pleczkajtisa; estońska — 
Asta, Wajusa, Jansa i Martna; łotew- 
ska — Rajnisa, dr. Kalnina, Rudewi- 
ca, Celensa, Mendersoma, Billmora i 
Moritza. Prawdopodobnie przybędzie 
również sekretarz socjalistycznej mię- 
dzynarodówki, Fr. Adler. 

Wizyta Prezydenta Finlandji 
w Łotwie. 

GDAŃSK, 19-VI. Pat. „Baltische 
Presse" donosi z Rygi: W dniu 21 
b.m. przybył do Rygi Prezydent Re- 
publiki Finlandzkiej Rolander; celor' 
rewizytowania Prezydenta Repvkt:'i 
Łotewskiej. 

PrezydentZFinlandji zabawi wRv 
dze trzy dni. 

Z ZAGRANICY. 
Nowy projekt ustawy o przemyśle 

węglowym w Anglji. 

LONDYN. 19-VI. (Pat). Nowy pro- 
jekt ustawy o przemyśle węglowym, 
o którym wspomniał premjer Baldwin 
w przemówieniu swojem wygłoszo- 
nem na początku tego tygodnia w 
Izbie Gmin, będzie przedstawiony 
Izbie w poniedziałek 21 bm. 

Celem projektu jest zezwolenie 
na 8 godzin pracy górników pod 
ziemią zamiast dotychczasowych 7. 

Wyrażają tu nadzieję, że wzmian- 
kowany projekt będzie przyjęty w 
ciągu 10 dni po jego wniesieniu do 
lzby, jakkolwiek partja pracy zdecy- 
dowana jest zwalczać wszystkie klau- 
zule tego projektu. 

Według doniesień prasy projekt 
ustala na 5 lat okres trwania mocy 
obowiązującej postanowienia o czasie 
pracy górników pod ziemią. 

Ćwiczenia niemi:ckich organizacji 
wojskowych na Śląsku. 

BERLIN, 19.Vi. (Pat.), Dowódca 
Reichswehry gen. von Seeckt udaje 
się dziś wraz ze swym sztabem na 
Śląsk, gdyż w okolicach Gruenbergu 

nowe warunki istnienia. Zdawało się... 
zamiast tego, cóż ujrzeliśmy? Oto 
przedewszystkiem płytkie, płaskie, 
często trywjalne, bardzo powtarzają- 
ce się komedjo-farsy na temat sejmu, 
posłów, nowobogackich i nowobiedac- 
kich. Wroczyński napisał bardzo do- 
brą komedję Dzieje salonu, a inni 
autorzy dalej ten temat obrabiali do 
znudzenia. Polityka  Perzyńskiego, 
również wydała liczne potomstwo, 
małej na ogół wartości. „Rzecz dziw- 
na zaiste, polityczne konflikty, wy- 
chodźtwo w Rosji, orjentacje, szar- 
pania się uczuć zbiorowych, spiski, 
zamachy, wielkie afery społeczno-fi- 
nansowe, mające swe odrośla na ulicy 
Wiejskiej, wreszcie stosunki kresowe, 
urzędnicze i włościańskie... wszystko 
to nie interesuje zgoła pp. literatów. 
Objawiło się znów 1 wciąż to sło- 
wiańskie, a polskie specyficznie le- 
nistwo umysłowe, o którem dużo i 
ostro pisze A Bruckner w swej Hist. 
Literatury, tym wadom polskim przy- 
pisując późny rozwój literatury oj- 
czystej i jej przymieranie parokrot- 
neg pod wpływem, to łaciny, to fran- 
cvszczyżny. 

Łatwiej jest bowiem zaiste z ko- 
legami i „facetami* posiedzieć sobie 
u Loursa, czy w Udziałowej, powałę- 
sać się po fiksach i dancingach, i Z 
"tej pianki... (może należało by użyć 
słowa szumowin), ułożyć 8 akty „ka- 
wałów*, pozbieranych przy stolikach 
z małą pół czarną 1 ciastkach kre- 
mowych. 

Ciągle i nieustannie do znudzenia, 
do tego stopnia że się mie pamięta 
co jest w jakiejś sztuce, bo zawsze 
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Herriot odbywa narady. 
PARYŻ, 19.VI, (Pat.) Herriot odbywał wczoraj aż do północy narady 

z różnemi osobistościami politycznemi. 
Narady te kontynuowane będą dzisiaj. 
PARYŻ, 19.VI, (Pat.) Herriot odbył dziś rano w dalszym ciągu narady 

z Painleve, de Monzie, Bokanowski, Bonetem oraz gubernatorem i sekreta- 
rzem generalnym Banku Francuskiego. 

PARYŻ, 19.VI. (Pat.), Herriot przyjął późno popołudniu generalnego 
sprawozdawcę budżetowego Chauppedleine'a, przewodniczącego komisji finan- 
sowej Izby Simona, b. ministrów Bokanowskiego i Millies Lacroix oraz 
przewodniczącego komisji rzeczoznawców Sergenta. 

O godz. 21 Herriot udaje się do Pałacu Elizejskiego celem przedsta- 
wienia Prezydentowi Doumergueowi rezultatów rokowań, które prowadzone 
będą w dalszym ciągu w nocy. 

PARYŻ, 19.VI. (Pat.). W ciągu wieczora i nocy Herriot prowadzić bę- 
dzie dalsze badanie spraw finansowych oraz narady, które zakończone z0- 
staną w dniu jutrzejszym. 

O godz. 6-ej Herriot zajmie się wyborem współpracowników, którym 
przedstawi swoje plany uzdrowienia finańsów, które złoży następnie w par- 
lamencie. 

PARYŻ, 19.VI. (Pat.). O godz. 21 Herriot udał się do pałacu Elizej- 
skiego, gdzie odbył konferencję z Doumergueiem. 

  

Górnicy angielscy przeciw przedłużeniu 
i pracy. 

LONDYN, 19.VI. (Pat.). Sekretarz związku górników Cook oświadczył 
wczoraj, że górnicy być może skutkiem głodu będą zmuszeni do przyjęcia 
niższych płac, nie przyjmą jednak nawet wrazie 
lub też okręgowych umów pracowniczych. 

głodu dłuższego czasu pracy, 

  

Polacy mogą być pewni. 
KRAKÓW, 19.VI, (Pat.) „Kurjer Ilustrowany" donosi z Bled, że mini- 

ster Ninezicz oświadczył korespondentowi „Kurjera Ilustrowanego* między 
innemi co następuje: 

Polacy mogą być pewni poparcia słusznych żądań Polski co do otrzy- 
mania stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów. 

Mała Ententa, specjalnie Jugosławje żywi przyjaźń dla bohaterskiej 
Polski i śledzi bacznie konsolidację stosunków w Polsce. 
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i Glogowa będą się odbywaly mane- 
wry oddziałów wywiadowczych. 

W ćwiczeniach, które będą trwały 
tydzień wezmą udział wszystkie szta- 
by Reichswehry oraz pułki wywia- 
dowcze i związki wywiadowcze po- 
szczególnych formacyj wojskowych. 

Spisek na życie prezydenta repu- 
bliki angorskiej. 

ANGORA. 19.VI. Pat. Wydany 18 
b. m. komunikat oficjalny o spisku 
na życie prezydenta republiki Musta- 
fy-Kemal-Paszy stwierdza co naštę- 
puje: 

Policja wykryła w Smyrnie spisek, 
który miał na celu dokonanie zama- 
chu na prezydenta republiki w czasie 
jego pobytu w tem mieście. 

Winni zostali ardsztowani w przed- 
dzień przybycia prezydenta do Smyr- 
ny, przyczym odebrano im broń i 
bomby, oraz zostali wydani trybuna- 
łowi, który wyjechał do Smyrny aże- 
by na miejscu przeprowadzić śledz- 
two i rozprawę. 

Kilku deputowanych opozycyj ma 
być wmieszanych do spisku. 

Wiadomość o spisku 
wzburzenia w całym kraju. 

Spisek zorganizował Zicz Hurchid, 
były deputowany, należący do opo- 
zycji. 

wywołała 

Ekskomunika. 

WROCŁAW 19-VI. (Pat). Profe- 
sor uniwersytetu wrocławskiego dr. 
Józef Wittig, dyrektor seminarjum ka- 
tolickiego w uniwersytecie wrocław- 
skim uległ ekskomunicie. \ 

Pięć jego dzieł wpisano na indeks. 

jest lalka dancingująca, amoralna i 
głupia, zawsze mężczyzni myślądy 
tylko o geszeftach i przelotnie o ro- 
mansach, wciąż posłowie z drobnego 
mieszczaństwa lub z chaty, analfabe- 
ci i próżni, i wszystko to powtarza 
tylko ciągle dowcipy autora i jego 
przyjaciół. Zadnej charakterystyki, 
nie oryginalnego, żadnych typów wy- 
bitnych, wrażających się w pamięć, 
żadnego w tej niedbałej, płytkiej, aby 
zbyć robocie autorskiej, nie znać 
starania, by coś zbadać do głębi, coś 
przestudjować, opracować, 
stać czy środowisko po za Warszawą, 
by dać publiczności rzecz wartościo- 
wą, przemyślaną, jakiś obraz rzetel- 
ny współczesności, choćby w najczar- 
niejszych barwach ale, albo głębszy 
w sztuce poruszającej poważne za- 
gadnienia współczesne, albo satyrę 
obyczajową różnych środowisk, a nie 
wciąż do znudzenia burżuazyjny sa- 
lon warszawski. Wszak na miły Bóg, 
cała Polska nie składa się z tak głu- 
pich, o drobno podłostkowej psychi- 
ce ludzi, zdolnych tylko do podło- 
stek! Są u nas typy ciekawsze i sil- 
niejsze, konflikty głębsze i bardziej 
skomplikowane niż te, które nam 
wytwórnia warszawska podaje sezo- 
nowo! 

Ale lenistwo... ale, ot „będę się 
tam zabijal“... Kilkanaście posiedzeń 
u Loursa, we foyer teatrów, w re- 
dakcjach i już! sztuka jest, Potem 
stosuneczki idą w nich, dyrektorzy,.. 
sami przyjaciele lub przyjaciele przy- 
jaciółek i jazda na scenę! Karmi się 
publiczkę stolicy coraz marniejszą 
tandetą, a ona (publiczka), od tego 

jakąś po-. 

Z całej Polski 

Ukonstytuowanie się Zarządu Fe- 
deracji Polskich Stowarzyszeń Ligi 

Narodów. 

W dniu 26 maja rb. odbyło się 
w Warszawie posiedzenie konstytu- 
cyjne Federacji Polskich Stowarzy- 
szeń Ligi Narodów. Założycielami 
Federacji są stowarzyszenia Ligi Na- 
rodów: Warszawskie, Lwowskie, Po- 
znańskie i Wileńskie. Polskie Stowa- 
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rzyszenie Przyjaciół Pokoju, wobec 
nieprzyjęcia wniesionych przez niego 
poprawek, nie przystąpiło do Federacji. 

Do Zarządu Federacji zostali wy- 
brani: dr. Witold Chodźko  (Warsza- 
wa), jako prezes, prof. Bronisław 
Dembiński (Poznań) i prof. Alfred 
Halban (Lwów), jako wiceprezesi, 
dr. Zygmunt Nagórski (Warszawa), 
jako sekretarz generalny, p. Kazimierz 
Okulicz (Wilno) jako skarbnik i p. 
Stanisław Paprocki, jako sekretarz. 

Wybory Prezydenta Krakowa. 

KRAKOW 19-VI. (Pat). W dniu 
dzisiejszym odbyły się wybory pre- 
zydenta miasta Krakowa, 

Wybrany został 81 głosami p. 
inž. Karol Rolle, kontrkandydat Adel, 
man otrzymał 21 głosów. 

Przyjazd prof. Kemmerera. 

(Telef. od wł. koresp, z Warszawy). 

Profesor Kemmerer opuszcza Ame- 
rykę dnia 22 b. m. - 

Przyjazd do Warszawy spodziewa- 
ny jest w końcu czerwca lub na po- 
czątku lipca. ' 

Zakup węgla polskiego przez So- 
wiety. 

Przedstawicielstwo handlowe So- 
wietów w Polsce prowadzi rokowania 
z przedstawicielami przemysłu węglo- 
wego na Śląsku, celem zakupu 70,000 
ton węgla śląskiego dla potrzeb kolei 
sowieckich i floty bałtyckiej. 

Podpisanie umowy spodziewane 
jest w najbliższych dniach. 

    

Od Redakcji. 
Z powodu spóźnionej pory i nawału 

materjału sprawozdanie z pierwszego dnia 
obrad Tymczasowej Rady Organizacji Spo- 
łecznych i Gospodarczych Ziem Wschodnich 
zamieścimy w następnym numerze. 

  

ZŁ. KOSZTUJĘ ZDJĘCIE, 
Portret po 4 zł. wykonywa fot. 

« Wilno, Szopena 5. 
„Rekord »  Wytnijcie dei 

  

Co bedzie po plebiscycie w Niemczech. 
BERLIN. 19,V1 (Pat.) „Berliner Ztgam Mittag“ zastanawia się nad 

politycznemi następstwami ewentualnego przejścia wniosku o wywłaszcze- 
niu książąt i stwierdza, że w tym wypadku kryzys sięgający do najwyż- 
szych stanowisk Rzeszy byłby nieunikniony, 
pisma najmniejszej wątpliwości, że 

nie ulega bowiem zdaniem 
Prezydent Hindenburg ustawy tej nie 

podpisze, a ponieważ w myśl konstytucji jest do tego zobowiązany, musiał- 
by ustąpić. Jakie konsekwencje wyciągnie dla siebie rząd Rzeszy, który za- 
jął jak wiadomo stanowisko przeciwplebiscytowe narazie nie wiadomo. 

Sfery rządowe liczą jak się zdaje z możliwością pozytywnego wyniku 
plebiscytu, inaczej bowiem nie zastanawianoby się nad porozumieniem mię- 
dzy krajami związkowemi Rzeszy, a byłemi domami panującemi, 

Na wypadek ujemnego wyniku, Reichstag będzie w dalszym ciągu ob- 
radował nad rządowym projektem kompromisowym. 

W kaźdym jednak razie ilość głosów oddana za wywłaszczeniem nie 
może pozostać bez parlamentarnych następstw. 

Pretensje byłego cesarza Wilhelma. 
WIEDEŃ, 19.VI (Pat.) „Neue Freie Presse* donosi z Berlina: Były ce- 

sarz Wilhelm zgłosił się do rządu niemieckiego szereg żądań w sprawie 
odszkodowania za jego posiadłości położone w Alzacji, Lotaryngji we Wło- 
szech i w Poznańskiem, 

Pretensje swoje opiera b. cesarz Wilhelm na postanowieniach trakta- 
tu Wersalskiego. 

  

nie mądrzeje i gustu dobrego nie na- 
biera. Nie! 

Żal poprostu jest patrzeć, jak 
znakomici nasi artyści psują się i 
niszczą wrodzone zdolności na ta- 
kiem zajęciu. 

I w dodatku ten chaos w progra- 
mach scen stołecznych! Gdzież by się 
śniło np. Komedji Francuskiej której 
ma niby odpowiadać teatrzyk szum- 
nie Narodowym przezwany z daw- 
niejszej, o wiele stosowniejszej naz- 
wy Rozmaitości, czy by się powta- 
rzam śniło pierwszej oficjalnej nie- 
jako scenie stolicy i takiemuż zespo- 
łowi grać sztuki t. zw. bulwarowe? 
Wszak to powinna grywać trupa te- 
atru Letniego. 

Widzieć wytworną subtelną artyst- 
kę jaką jest p. Pichor Sliwicka ła- 
miącą się i niejako jąkającą się w 
najgrupszej, najbanalniejszej, niedba- 
le naszkicowanej roli rosjaneczki nie- 
określonego typu, bezcelowo  plączą- 
cej się w sztuce, widzieć p. Węgrzy- 
na tego bajecznego Don Juana, dekla- 
matora iluż ról wyższego stylu, ro- 
biącego z siebie Fertnera i fikające- 
go w stylu bardzo, bardzo podrzęd- 
nej scenki ogródkowej, robiącego nie- 
ludzkie wysiłki by kinematograficzno- 
ścią ruchów i grymasów dać jakiś re- 
lief temu typkowi warszawskiego ni- 
by autora, niby artysty, niby mające- 
go jakieś odruchy najpłytszego patry- 
jotyzmu, obrzydzenia do geszeftów i 
tęsknoty do moralnego życia! Widok 
to doprawdy niesmaczny, przykry i 
jakiś.. upakarzający, Przecież to ca- 
łe nowe sztuczydło Kaweckiego gor- 
sze jest o wiele od „balaganu“: Po- 

  

czekalnia 1-ej klasy. Tam był jakiś 
kościec sztuki, jakieś typy. Tu nie. 
Zupełnie opowiadanie pani Dulskiej 
o wychodźtwie, małżeństwie i współ- 
czesnych stosunkach. Satyra? A gdzież 
tam! Ani to subtelne, ani lękkie, ani 
zgrabne. A te patetyczne frazesy o 
ojczyźnie, łezka od czasu do czasu, 
fałszywa ucztciowość, kawały o rosja- 
nach zbierane pomiędzy kawiarniane- 
mi stolikami! Wszystko razem przy- 
pomina..* powieści H. Mniszkówny, 
ten sam we wszystkiem fałszywy ko- 
loryt i niesmaczny ton, jak głos któ- 
ry detonuje w śpiewie. ; 

Pierwszy akt jakoś się trzyma i 
nawet coś nie coś zapowiada. Bardzo 
dobrym typem jest stary kawaler 
śpiewak i p. Myszkowski grał wybor- 
nie, bez szarży z dużym smakiem, 
również artyści grająco role rosyj- 
skiego oficera i komisarza bolszewic- 
kiego, z których nic zresztą nie było 
do zrobienia i które są, jak zresztą 
wszystkie postacie, białemi nićmi zszy- 
te z treścią, P. Lindorfówna okazuje 
wiele wdzięku i ma wrodzoną wyra- 
zistość twarzy malującą uczucia we- 
wnętrzne. Drobne role, jak i główne, 
oczywiście były zagrane z wprawą, 
swadą i humorem; śmiano się, Lutnia 
była pełna, ale wiele osób miało po- 
czucie niesmaku widząc tej miary ar- 
tystów, obwożących tak marną sztu- 
kę po scenach poza stołecznych. Za- 
sługujemy na coś lepszego. 

Hro. 
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Życie gospodarcze. 
Konferencja Instytutu Badań Stanu Go- 
spodarczego Ziem Wschodnich w Wilnie. 

Wezoraj odbyła się w Sali Sto- 
warzyszenia Techników przy dość 
licznym udziale przedstawicieli nauki, 
bankowości, przemysłu i handlu Wi- 
leńszczyzny konferencja Instytutu 
Badań Stanu Gospodarczego Ziem 
Wschodnich. 

Z ramienia Instytutu przybyli do 
Wilna vice-prezes zarządu prof. W. 
Gorjaczkowski, p. Jerzy Osmołowski 
i p. Zygmunt Czerwijowski — człon- 
kowie zarządu i d-r Stanisław Orsini- 
ozenberg--sekretarz generalny Insty- 

tutu. 
Profesor Witold Staniewicz, zaga- 

jając konferencję, wita gości i Wy- 
raża wdzięczność Zarządowi Insty- 
tutu za podjęcie trudów, mających 
na celu rozpoczęcie pracy u nas na 
miejscu, poczem proponuje wybrać 
jako przewodniczącego konferencji 
p. vice-wojewodę Malinowskiego, jako 
sekretarza zaś p. switalskiego, co 
zostaje przyjęte przez aklamację. 

Przewodniczący Konferencji p. 
vice-wojewoda Malinowski udziela 
głosu prof, Gorjaczkowskiemu, któr 
wyraża serdeczne podziękowanie prof. 
Staniewiczowi za trud, związany z 
organizacją Konferencji w Wilnie 
i omawia bliżej cele pozbawionego 
jakichkolwiek cech politycznych, jako 
też prace, mające być dokonane w 
przyszłości przez ten że Instytut. 

P. Jerzy Osmołowski podaje ge- 
nezę Instytutu, 

Uskarża się, że władze admini- 
Stracyjne b. często tamują życie go- 
Spodarcze na t. zw. Kresach, zazna- 
czając jednocześnie, że spraw poli- 

tycznych mie można zupełnie nego- 
wać, albowiem nierzadko zazębiają 
się one o dziedzinę gospodarczą. 

Omawiając znaczenie Instytutu, 
podkreśla, iż jest za powstaniem 
autonomicznezo oddziału w Wilnie, 
obejmującego województwa wileńskie 
i nowogródzkie, albowiem współpraca 
obu instytucji w Warszawie i Wilnie 
przyczynić się może do odrodzenia 
gospodarczego Ziem Wschodnich. 

Dr. Stanisław  Orsini-Rozenberg, 
sekretarz generalny Instytutu, infor- 
muje, że zadaniem Instytutu są ba- 
dania ekonomiczne Ziem Wsch., in- 
formowanie rządu i społeczeństwa, a 
obok tego pośrednictwo między czyn- 
nikami gospodarozemi Ziem Wschod- 
nich i reszty państwa, następnie zaś 

rekonstrukcja życia gospodarczego W 
naszym kraju. 

Podkreśla, że związanie Ziem 
Wschodnich z resztą państwa da się 
osiągnąć najłatwiej w płaszczyźnie 
gospodarczej i że ich dobrobyt, to 
największa rękojmia ładu i spokoju 
na Zjemiach Wschodnich. 

Ziemie Wshodnie — stwierdza w 
dalszym ciągu mówca—mają przyro- 
dniczo i historycznie określoną rolę 
W życiu gospodarczem i gwałcić tego 
nie należy. Tak nprz. nie wdając się 
w szczegóły można skonstatować, iż 
wielki przemysł niema tu nadzwy- 
czajnych widoków rezwoju, za wyją- 
tkiem niektórych jego gałęzi, nprz. 
przemysł leśny, rolnictwo. 

Rolnictwo winuo—zdaniem mów- 
Y — przyjąć w większości Ziem 

schodnich prócz południowej części 
Wołynia charakter pastwiskowo-hodo- 
wlany. 

W dalszym ciągu d'r Orsini-Ro- 
zenberg informuje, że zorganizowane 
już zostały seksje: ogólno-ekonomicz- 
na, leśna, dróg i meljoracji. Przewo- 
dniczącym sekcji ogólno-ekonomicz- 
nej jest p. J. Osmołowski, leśnej — 
Kruszewski, dróg i meljoracji—p. 8. 
Downarowicz. 

Ze stadjum pracy organizacyjnej 
Instytut przechodzi do pracy normal- 
nej naukowo-badawczej. Punkt cięż- 
kości spoczywa w pracach sekcji. 
Wkrótce Instytut przystępuje do wy- 
dawnictwa kwartalnika p. t. „Prace 
Instytutu Badania Stanu Grospodar- 
czego Ziem Wschodnich*, którego re- 
daktorem ma zostać p. J. Jankowski, 

Pierwsze zeszyty poświęcone bę- 
dą pracom programowym w dziedzi- 
nie poszeżególnych zagadnień. 

W jesieni Zarząd projektuje po- 
nowny cykl odczytów o Ziemiach 
Wschodnich, a nadto pierwszą wysta- 

Kronika zagraniczna. 

Austrja szuka ratunku w Ameryce. 

Kryzys gospodarczy i uciążliwa 
kontrola Ligi Narodów wytwarzają 
w Austrji silne rozgoryczenie, lud- 
ności. 

Ten nastrój społeczeństwa wyzy- 
skują zwolennicy połączenia z Niem- 
cami, którzy w końcu maja zorgani- 
zowali do 88 demonstracyj na rzecz 
przyłączenia Austrji do Niemiec, 

W celu ratowania Austrji i uzy- 
Bkania długoterminowej pożyczki b. 

wę Ziem Wschodnich Rzeczypospo” 
litej,w której udział biorą najpoważ- 
niejsze instytucje spoleczne i gospo- 
darcze. 

P. Z. Czerwijowski omawia bliżej 
znaczenie jako też szczegóły doty- 
czące wystawy Ziem Wschodnich, 
która odbędzie się w jesieni w War- 
szawie. . 

Zaznacza, że w pierwszym rzę- 
dzie powinna być reprezentowana 
produkcja rolnicza i zwierzęca, na- 
stępnie przemysł, również ludowy, 
Ściśle złączony z etnografją kraju. 

Wskazuje na fakt, że zbyt produ- 
któw nie jest u nas solidnie zorga- 
nizowany. Podkreśla wreszcie donio- 
słość kwestji podniesienia produkcji 
rolnej i zwierzęcej, osuszenia zaba- 
gnionych gruntów i t. p. 

Prof. W. Staniewicz na wstępie 
zaznacza, iż sytuacja gospodarcza i 
potrzeby Ziem Wschodnich są bar- 
dzo mało zbadane i nieznane szero- 
kiemu ogółowi polskiemu. To też wa- 
runkiem nieodzownym naprawy winno 
być zorjentowanie się w obecnej sy- 
tuacji gospodarczej tych ziem, do 
czego powołauym jest Instytut. 

Dotyczy to prowadzenia zarówno 
racjonalnej polityki rolniczej, jako 
też leśnej. 

My tutaj, w Wileńszczyźnie — 
stwierdza mówca—powinniśmy dźwi- 
gnąć rolnictwo i przyczynić się do 
stworzenia pojemnego rynku zbytu 
dla przemysłu zachodniej Polski, Win- 
ny być przeprowadzone badania mo- 
nograficzne dotyczące struktury agrar- 
nej Ziem Wschodnich. Podniesienie 
przemysłu leśnego może mieć nie- 
zmiernie doniosłe znaczenie dla na- 
szego bilansu handlowego i płatni- 
czego. 

Prof. Staniewicz przytacza liczne 
przykłady, zaczerpnięte z tutejszego 
życia gospodarczego zaznaczając, iż 
odpowiedniej polityce gospodarczej 
otwierają się bardzo poważne horo- 
skopy dlą naszego handlu i przemy- 
słu, że Wileńszczyzna może się po- 
chlubić wyrobem tektury, opanowują- 
cej nietylko rynki krajowe, lecz i 
zegraniczne, jako też wyrobem tka- 
niny drzewnej. zatrudniającym już 
tysiące robotników . 

Wskazując na istniejącą solidar- 
ność gospodarczą, którego wyrazem 
ma być podporządkowanie sprzecz- 
nych interesów poszczególnych dzie- 
dzin gospodarczych interesom kraju 
prof. Staniewicz podkreśla zaintere- 
sowanie Wileńszczyzny przy zawiera- 
niu traktatów handlowych z Niemca- 
mi, Rosją, Łotwą, a być może w naj- 
bliższym czasie również z Litwą. 

Prof. Marszałkowicz omawia m. in. 
doniosłość racjonalnej hodowli bydła, 
dziedziny na naszym gruncie bardzo 
zaniedbanej, co powinno być również 
troską Instytutu. Informuje ponadto, 
że dzięki inicjatywie krakowskiej A- 
kademji Umiejętności powstała w 
Wilnie filja Instytutu Fizjograficzne- 
go, którego środki są bardzo ograni- 
ozone. 

Dyrektor oddziału Wileńskiego 
Banku Polskiego p. Białas zaznacza, 
że są w Wileńszczyznie dwie dzio- 
dziny większego przemysłu, które 
mogą się należycie rozwinąć, a mia- 
nowicie: drzewo i leni że nowo pow- 
stające zakłady przemysłowe muszą 
być otoczone należytą opieką, co nie- 
stety nie zawsze miało u nas miejsce, 

Przemawiali ponadto senator Krzy- 
žanowski, p. Tadeusz Miśkiewicz, 
prof. Ehrenkreutz, doc. p. Ehrenkreu- 
zowa, poczem przez aklamację wy- 
brani zostali do komisji organizacyj- 
nej autonomieznego oddziału wileń- 
skiego Instytutu Badań Stanu Go- 
spodarczego Ziem Wschodnich pp. 
doc. p. Ehrenkreuzowa, prof. Ehren- 
kreutz, prof. Staniewicz, dyr. Białas, 
dyr. Noaikce i p. Tadeusz Miś- 
kiewicz. 

Posiedzenie Komisji odbędzie się 
w poniedziałek d. 21 b. m, o godz. 
7.30 w gmacha Banku Polskiego. 

W ten sposób Wilno zyskało no- 
wą instytucję o  pierwszorzędnem 
znaczeniu dla odrodzenia gospodar- 
czego naszego kraju. M. G 

kanclerz austrjacki pralat dr. Seipel 
i biskup wiedeński dr. Piffl, wy- 
jechali przez Paryż, Londyn do Ame- 
ryki. ; 

х Po drodze będą oni konferowali 
z przedstawicielami instytucyj finan- 
sowych o nową pożyczkę dla Austrji. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
19-VI r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż 

Dolary St. Zjedn. 10,00 10,02 
Funty szterlingi 48,75 48,87 

о 
48,63 
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isa Dziś: Florent. p. 

"20 3 Jutro: Aloizego W. 

czerwca | Wschód słońca---g. 2 m. 43 
kd Zóchód 263 £. 7 m. 56 

Teatr i muzyka. 
— Gościł tu przez dwa wieczory, 

zbierany pośpiesznie zespół kabaretowy w 
ogrodzie Bernardyńskim. Nie usłyszeliśmy 
tam nic bardzo nowe.o: piosrki p. Hor- 
bowskiej, znane arje z operetek, tańce p. 
Sławińskiej, i żydowszczyzny p. Jastrzębca, 
najwięcej się podobały, p. Kosińska wystą- 
piła ze zwykłym „płochym” repertuarem, 
który miał wieikie powodzenie. 
„Jak slychač p, Wołłejko, ulubiony ko- 

mik naszej Lutni pojechał do Warszawy by 
nam przywieść na lato trochę śmiechu w 
postaci farsy, do której zespół zorganizuje 
z sił stołecznych. Jeśli sam obejmie, jak 
należy przypuszczać, główne role, to szcze- 
ra zabawa i wesołość będą wilnianom za- 
pewnione na cały sezon. hro. 

-- Pożegnalny występ Józefa $. 
grzyna w Teatrze Polskim („Lutnia“). 
Dziś odbędzie się ostatni pożegnalny występ 
znakomitego artysty Józefa Węgrzyna, w 
otoczeniu zespołu Teatro Narodowego: Pi- 
chor-Sliwickiej, Lindorfówny, Myszkiewicza, 
Wrąckiego i in. — w ostatniej nowości se- 
zonu sztuce Z, Kaweckiego „Ludzie tym- 
czasowi“. Wytworna gra wybitnych artystów 
Teatru Narodowego jest przedmiotem co- 
dziennych owacji, Dzisiejsze pożegnalne 
przedstawienie ściągnie napewno całe Wil- 
no. Początek o godz, 9 w. Kasa czynna jest 
od g. 11-tej w ciągu całego dnia. 

— „kalka* w Teatrze Letnim (ogród 
po-Bernardyński). Dziś wileński zespół 0- 
perowy, Oraz wil. orkiestra symfoniczna 
wystawia w Teatrze Letnim dwuaktową ope- 
rę 5. Moniuszki „Halkę* w oryginalnej 
koncepcji scenicznej, Główne partje spo- 
czywają w rękach: W. Hendrychówny, J. 
Korsak-Targowskiej, A. Ludwiga, Nowickie- 
go, Malinowskiego, Witasa i inn. Celem 
uprzystępnienia poznania nieśmiertelnego 
dzieła Moniuszki — szerszej publiczności — 
ceny wyznaczono popularne od 50 gr. 

Początek o godz. 8 m. 30. Kasa czynna 
11—1 i 3—9 wiecz, 

— Popis publiczny uczn. Konserwato- 
rjum. Dziś w niedzielę dn. 20 bm. o godz. 
12 w poł. w sali „Lutnia* odbędzie się po- 
pis publiczny uczniów i uczenic Konserwa- 
torium Muz. w Wilnie z klas: fortepjanu, 
skrzypiec, śpiewu solowego, orkiestrowej. 
Kasa otwarta od g. 11 r. 

W KINACH. 
Kino Miejskie: „Kamienne serce” — 

obraz w 8 aktach, 
Kino „Heljos“: „Madame Sans-Gčne— 

dramat historyczny w 10 aktach. 
Kino „Polonja“: „Jazz-Band“ —dramat 

współczesny w 8 aktach z udziałem uroczej 
Corinne'y Griffith i Nity Naldi. 

Kino „Lux*; „Samochód Nr. 11” — 
dramat awanturniczy w 6 akt. Nad program 
komedja w 2 aktach, p. t. „Niedziela na 
laży”, 

PR OSOBISTE. 
— Naczelnik Wydz. Zdrowia wo- 

jewództwa na urlopie. Naczelnik 
Wydziału Zdrowia województwa D-r. 
Marjan Kozłowski udał się na 4-ro 
tygodniowy urlop wypoczynkowy. (z) 

— Powrót prezesa Okr. Izby 
Kontroli Państw. z Warszawy. W 
dniu dzisiejszym powrócił z Warsza- 
wy, gdzie bawił służbowo Prezes O- 
kręgowej Izby Kontroli Państwa p. 
Jan Pietraszewski i objął z powrotem 
urzędowanie. (z) 

MIEJSKA: 

— 71 taksometrow w Wilnie. 
Władze wojewódzkie zarejestrowały 
T1 taksometrów w Wilnie. Niedługo 
dojdziemy do setki. Biedni dorożka- 
žė (2) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Zmiana terminu pogrzebu 
ś. p. Prof. Dr. Józefa Bielińskiego 
profesora honorowego Uniwersyte- 
tu Warszawskiego i doktora hono- 
rowego Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego. Nabożeństwo żałobne prz 
zwłokach ś.p. Prof, Dr. Józefa Bie- 
lińskiego zostanie odprawione w po- 
niedziałek dn. 21 bm. o godz. 10-ej 
w kościele św. Jana. Po nabożeńst- 
wie pożegnanie zwłok przez przed- 
stawicieli Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego na dziedzińcu uniwersyteckim 
im. Piotra Skargi, poczem pogrzeb 
na cmentarz Bernardyński. 

— Uroczysty pogrzeb 6. p. prof. 
dr. Józefa Bielińskiego. Dnia 19 b, 
m. przybyły do rodzimego im miastą 

— 
Książki nadesłane do Redakcji 

Związek miast polskich. IV Zjazd le- 
karzy i działaczy sanitarnych miejskich 
w Krakowie. 15 i 19 maja 1925 r. Sprawo- 
zdanie. Warszawa. 1976 r. 

Zawiera protokuły Zjazdu oraz po- 
szczególne referaty doktorów, sprawozdania 
z Wystawy Hygjenicznei, Uchwały Zjazdu 
sanitarnego i Przeciwgruźliczego, jako też 
wykaz uczestników Zjazdu, w którym brali 
udział przedstawiciele higjeny i medycyny 
miejskiej ze wszystkich większych ośrod- 
ków Rzeczpospolitej, 

  

W sprawie potrzeby natychmiastowe- P. 
go wznowienia ruchu budowlano-miesz- 
niowego w Polsce. 1925 r. Nakładem War- 
szawskiego Towarzystwa Hygjenicznego i 
Warszawskiego Towarzystwa  Przeciwgru- 
źliczego. 

zasadnienie tez memorjału złożonego 
władzom prawodawczym i wykonawczym 
rzez Komisję zwołaną ad hoc z ramienia 
-wa Hygjenicznego i Warszawskiego T-wa 

Przeciwgruźliczego w _ składzie następują- 
cym: Przewodniczący Dr. Narkowicz, człon- 
kowie, Dr. W. Bogucki, dr. W. Dobrzański, 
Dr. W. Hefling, p. R. Šandecki i sekretarz 
Sypułkowski. 

zwłoki wielkiego historyka wilniani- 
na Prof. Dr. Józefa  Bielińskiego. 
Uroczysty pogrzeb z udziałem pro- 
fesorów, akademików i publiczności 
odbędzie się dnia 21 bm. (poniedzia- 
łek) o godz. 10 rano. Po nabożeńst- 
wie żałobnóm w kościele św. Jana 
nastąpi odprowadzenie zwłok na cmen- 
tarz Bernardyński. 3 

Wileński Komitet Akademicki zwra- 
ca się z gorącym apelem do młodzie- 
ży akademickiej by swą liczną obee- 
nością na pogrzebie oddała hołd wiel- 
kiemu ziomkowi-profesorowi, który 
tak gorąco ukochał Wilno i naszą 
Wszechnicę*. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wystawa prac szkolnych. Pań- 
stwowa Szkoła Przemysłowo-Handlo- 
wa Żeńska im. E. Dmochowskiej u- 
rządza dorocznym zwyczajem wystawę 
Prac Szkolnych w lokalu Działu Prze- 
mysłowego Botaniczna (Królewska) 4. 
(Była Szkoła Tkacka A. Mohlówny, 
obok ogrodu Bernardyńskiego, nad 
Wilenką). 

W roku bieżącym wystawa ta 
przedstawia się nader interesująco, 
oprócz bowiem robót z zakresu kra- 
wiecczyzny, bielizniarstwa i haftu, znaj- 
ez się będzie dział wyrobów tkac- 

ch. 
Wystawa dostępna będzie dla pu- 

bliczności dn. 20 czerwca w niedzielę 
od g. I — 6-ej, w dniach zaś 21, 22, 
23 i 24 czerwca od g. 10— 12 i od 
2—6-ej. Zwiedzanie bezpłatne. 

Maturzyści średnich szkół w Wilnie, 
którzy w roku bieźącym otrzyma- 

li świadectwa dojrzałości. 

Z Państw. Seminarjum Nauczycielskiego 
męskiego: 

Bogusławski Jan, Byliński Kazimierz, 
Cynman Bolesław, Dubiens Karol. Esmone 
Władysław, Gajdamowicz Kazimierz, Gudat 
czewski Antoni, Kiełak Jan, Lubowicz Ale- 
ksander, Maciejewski Antoni, Pastaszko 
Stanisław, Reczycki Henryk, Strycharzewski 
Stanisław, Truchanowicz Jan, Urban Stani- 
sław, Wiłkojć Jan, Żuromski Jan i Michnie- 
wicz Henryk. 

Z Gimnazjum im, Słowackiego. 
Achram-Achramowicz Konrad, Bałko- 

wski Mieczysław, Dąbrowski Czesław, Gra- 
bowski Mieczysław, Janowicz |ózet, Jure- 
wicz Edward, Krupinczuk, Oskierko Ludwik, 
Sielicki Witold, Szałomski Witolis, Szumski 
pan Szutowicz Michał i Wiro-Kiro Wła- 
lysław. 

Z Gimnazjum Państw. im. J. Lelewela. 
Brożyna Witold-Lucjan-Tadeusz, Bujni- lecki: cki Teodor, Dietz Wiktor, Druhowino Ol- 

gierd, Gudejko Stanisław, Gulewicz Arse- 
njusz, Hryhorowicz Józef, Jabłoński = 
min, Jacewicz Czesław, Jacewicz Henryk, 
Jankowski Antoni, Januszkiewicz Antoni, 
Konopacki Czesław, Kostrowicki Aleksan- 
der, Kostrowicki Jan, Kropielnicki Jakób, 
Krzyżanowski Jan, Markiewicz Antoni, Mi- 
łaszewicz Władysław, Pawłowski Jan, Pław- 
ski Marjan, Referowski Ryszard, Rodowicz 
Władysław, Sielewicz Władysław, Śliwiński 
Lucjan, Swiętorzecki Karol, Szłuiński Bro- 
nisław, Szpiganowicz Władysław, Terlecki 
Edward, Wasilewski Antoni, Wilczyński. Mi- 
chał, Wińcza Janusz, PTO Marjan, 
Zapaśnik Zygmunt i Żyliński-Witold. (I) 

D, f. 

WOJSKOWA 

— Nowa ustawa o wychowaniu 
fizycznem i przysposobieniu woj- 
skowem. Jak się dowiadujemy opra- 
cowany został nowy -projekt ramowej 
ustawy o wychowaniu fizycznem i 
przysposobieniu wojskowem. Projekt 
ten wprowadza cały szereg bardzo 
doniosłych zmian, które sprawę po- 
wszechnego wychowania fizycznego 
i przysposobienia wojskowego posu- 

J ną znacznie naprzód. Niebawem usta 
wa wejdzie w życie. (J) 

— Akademickie maturalne obo- 
zy letnie P. W. Sprawa obozów le- 
tuich przysposobienia wojskowego 
uległa rozporządzeniem M, S. Wojsk. 
zmianom następującym: 

W bieżącym roku zostaną zorga- 
nizowane na terenie D. O. K. III. 
obozy letnie P. W. dla młodzieży 
akademickiej i maturzystów w ilości 
300 uczestników (100 miejsc dla aka- 
demików i 200 dla maturzystów. 

Celem powyższych obozów będzie 
udostępnienie młodzieży akademic- 
kiej i maturzystom wypełnienia wa- 
runków dla uzyskania praw 12 mies, 
służby wojskowej. 

Do obozów dla akademików i ma- 
turzystów będą przyjmowani: 

1) akademicy i maturzyści, którzy 
mogą się wykazać 1-roczną, lub 2-le- 
tnią pracą w hufceach szkolnych, lub 
Legji Akademickicj, a nie odbyli do- 
tychczas żadnego obozu letniego 

We 
2) akademicy i maturzyści, którzy 

dotychczas nie przechodzili przysposo- 
bienia wojskowego. 

Przy wyborze maturzystów do obo- 
zów letnich P. W. piewrszeństwo 
będą mieli członkowie hufców szkol- 
nych, którym brak obozów P. W. 

Po przejściu wyżej wym. obozów 
P. W. i uzyskaniu świadectwa z wy- 
nikiem najmniej dostatecznym, aka- 
demicy i maturzyści, którzy odpo- 

Telefon redakcji i admini- 
stracji Nr. 99, czynny od 
godz. 9 rano do 10 wiecz. 
Telefon nocny od godz. 10 
wiecz. do 4 rano Nr. 8-93. 

  

wiadają warunkom podanym w pkt, 1 
(2-letnia lub 1-roczna praca w huf- 
cach szkolnych, lub Legji Akademie- 
kiej) uzyskają zgodnie z rozkazem 
M. S. Wojsk. prawo do 12-miesięcznej 
służby wojskowej. 

Akademicy i maturzyści, którzy 
dotąd P. W. nie przechodzili a zosta- 
ną przyjęci do tegorocznego obozu 
letniego P. W. i ukończą go z wyni- 
kiem najmniej dostatecznym, będą 
mogli uzupełnić warunki do uzyska- 
nia 12 miesięcznej służby wojskowej 
przez dodatkowe odbycie przysposo- 
bienia wojskowego w Legji Akade- 
miekiej w najbliższym roku Akade- 
miekim. 

Zgłoszenia do obozu akademickie - 
go przyjmuje Wileński Komitet Aka- 
demicki w lokalu: Wielka 24, (lokal 
Bratniej Pomocy) codziennie od godz. 
18 — 16 i od 19 — 21. 

Zgłoszenia do obozu maturzystów 
bezpośrednio w D-twach 1 i 19 Dyw. 
P. codziennie od godz. 10 — 14 pop. 
(Wielka 23). 

Lista zgłoszeń do obozów letnich 
zostanie* zamknięta z dniem 1 VII 
1926 roku. 

Również na terenie D. O. K. bę- 
dzię zorganizowany przez Społ Ko- 
mitet Przysposobienia Kobiet do obro- 
ny kraju (Warszawa, Krakowskie- 
Przedmieście 99), obóz dla kobiet na 
200 miejsc w miejscowości Landwa- 
rów. Otworzenie obozu nastąpi w 
okresie czasu od 1—10 lipca, (J) 

— Przysposobienie Wejskowe w 
Strzelcu. Związek Strzelecki w Wil- 
nie rozszerzając pracę przysposobie- 
nia wojskowego, zwraca się do wszyst- 
kich b. członków Związku Strzelec- 
kiego, P. O. W. i Związku Legjoni- 
stów do zgłoszenia się w lokalu Zwią- 
zku przy ul. Dominikańskiej 18, co- 
dziennie w godz. między 17—19. 

— Konkurs strzelecki z broni 
małokalibrowej. W niedzielę dn. 27 
czerwca bm. odbędzie się staraniem 
Kadry Instruktorskiej 5 p. p. Legj. 
konkurs strzelecki z broni małokali- 
browej, na strzelnicy Oficerskiego 
Klubu Łowieckiego (Góra-Boufalowa). 
Do konkursu stają członkowie P. W. 

(J) 
—Ogėlno-Polskie Zawody Strze- 

e w Warszawie. Między 26—29 
bm. w Warszawie odbędzie się Ogól- - 
no Polskie zawody Związku Strze- 
leckiego. Okręg Wileński na powyż- 
sze zawody wysyła najlepszych swo- 
ich zawodników ze wszystkich ob- 
wodów. (J) 

OPIEKA SPOŁECZNA 

— Wypłata zasiłków dla bez- 
robotnych umysłowych. Posiedzenie 
komisji repartycyjnej Państwowego 
Zarządu Funduszu Bezrobocia dla 
rozdziału otrzymanych z Głównego 
Zarządu Funduszu Bezrobocia 7,000 
złotych pomiędzy bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych. Wydawanie 
zasiłków dla tych pracowników roz- 
pocznie się w ciągu przyszłego ty- 
godnia. (z) 

— Przedłużenie pomocy doraź- 
nej dla bezrobotnych na lipiec. 
Na ostatniem posiedzeniu Zarządu 
Obwodowego Funduszu  Bezrobocia 
uchwalono zwrócić się do Głównego 
Zarządu Funduszu Bezrobocia o przed- 
łużenie pomocy doraźnej na miesiąc 
lipiec. (z) 

— Posiedzenie Komisji Odwo- 
ławczej od postanowień Okręgo- 
wego Zarządu Funduszu Bezro- 
bocia odbędzie się dnia 22 czerwca 
b. r. w Państwowym Urzędzie Po- 
średnictwa Pracy. (z) 

Z POLICJI. 

— Posterunki PP. w Oranach i 
Komajach objęte przez Okr. K-dta 
PP. w Wilnie. Przyjęcie posterun- 
ków PP. w gminach. Orańskiej i Ko- 
majskiej przydzielonych ostatnio do 
powiatu Wileńsko-Trockiego, a wy- 
dzielonych z powiatu Lidzkiego na- 
stąpiło przez komendanta Okręgowe- 
go Policji Państwowej Okręgu Wileń- 
skiego w dniu 18 czerwca 1926 r. 
Tem samem posterunki te weszły pod 
rozkazy tut. Komendanta Okr. PP. 
Przejęcie agend wspomnianych gmin 
przez starostwo pow. Wileńsko-Troc- 
kiego nastąpi w końcu b. miesiąca. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Kto może wyjechać na robo- 
ty rolne do Francji? W dniu 26 bm, 
rozpocznie się w Państwowym Urzę- 
dzie Pośrednictwa Pracy rekrutacja 
robotników rolnych do apa wyje- 
chać będą mogli na wspomniane ro- 
boty mężczyźni liczący od 27 do 45 
lat, zawodowi rolnicy. Mężczyźni 
młodzi od 27 lat winni uzyskać zez- 
wolenie na wyjazd zagranicę wydane 

P
O
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przez odnośne P. K. U. Kobiety mo- 
gą wyjeżdżać od 21 lat. Reflektujący 

na wyjazd muszą mieć dowód о8о- 
bisty, lub wyciąg z ksiąg stałej lud- 

ności z fotografją, zaświadczoną przez 

urząd: gminny, względnie przez urząd 

policyjny, oraz 30 złotych gotówką 

na przejazd. Wyjeżdżający mogą ze 

sobą zabrać bagaż ważący jednak nie 

więcej niż 80 kg. (z) 

U BIAŁORUSINOW 

— Białoruski instytut gospodar- 
ki i kultury. Powstał w Warszawie 

„Białoruski instytut gospodarki i kul- 

tury". Założycielami „instytutu* są 

pp. Aleksander Babiński, Aleksy na- 

zarenko, Aleksander Własow, Bro- 

nistaw Krzyžanowski i Adam Bildziu- 

kiewicz. 
Zadaniem instytutu jest popieranie 

rozwoju: 1. rolnictwa krajowego we 

wszystkich jego gałęziach wraz z ogrod- 

nictwem, pszczelnictwem i przemysłem 

rolnym, 2. przemysłu ludowego, rze- 

miosła, techniki i sztuki ludowej, i 

- 3. krzewienia i popierania kultury 

duchowej, nauki i oświaty. 
Terenem działalności — Rzeczpo- 

spolita. Siedzibą towarzystwa—War- 

szawa. Na prowincji mają, powstać 

oddziały i koła. 
Działalność instytutu przewiduje 

zakładanie i prowadzenie wzorowych 

gospodarstw, pracowni przetworów i 

riarzędzi rolnych, przeprowadzenie 

meljoracji rolnych, popieranie uprawy 

drzew, organizowanie wycieczek go- 

spodarczo-znawczych, urządzanie wy- 

staw, pokazów, zjazdów, rozsyłanie 

instruktorów, utrzymywanie zakładów 

naukowych, przeprowadzanie badań 

naukowych i statystycznych itd. 

Na czele towarzystwa stoi Rada i 
Zarząd Centrali. (z) 

WYSTAWY. 

— p „Nasze Morze i 
Rzeki“. Liga Morska i Rzeczna Od- 

К 0 

dział w Wilnie niniejszem podaje do 

"ogólnej wiadomości, że czas trwania 

Wystawy, Nasze Morze i Rzeki* zo- . 

stał przedłużony do dn. 4 lipca rb. 

Wystawa jest nadal otwartą od £. 10 

rano do 8-eį wieczór w lokalu Of. 

Kasyna Garn. ul. Mickiewicza 13. 

Zarząd Ligi zwraca się z gorącą 

prośbą do szkół i stowarzyszeń, O 

organizowanie wycieczek na wystawę 

w celu zapoznania jąknajszerszych 

warstw społeczeństwa z dorobkiem 
naszym w tych dziedzinach. 

Wstęp dia dorosłych w niedzielę 

zł. 1, w dn. powszednie gr. 50 dla 

młodzieży i żołnierzy we wszystkie 
dnie gr. 20. 

— Wystawa prac uczniów Zawod. 

Kursów Rysunkowych. Dyrekcja 

Zawodowych Kursów Rysunkowych 

Wileńskiego Towarzystwa Artystów 
Plastyków — podaje do wiadomości, 

że w lokalu Kursów (ul. św. Anny 7) 

od 20 do 23 bm. włącznie trwać bę- 

dzie wystawa sprawozdawcza prac 
uczni za rok ubiegły, 

Wstęp wolny od 12 do 7 wieczór. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— 0 wojnie chemicznej. W pią- 

tek dnia 18 bm. o godz. 8 wieczorem 

odbył się w Ognisku Kolejowym od- 
czyt p. Szreyta z Warszawy na te- 
mat: „Znaczenie walki chemicznej dla 

obrony Państwa. 

Odczyt powyższy był ilustrowany 
przezroczami, ponadto zademonstro- 
wane zostały różne rodzaje masek i 
gazów bojowych. Ciekawy temat, jak 

również znany w szerokich kołach 

naukowych prelegent, sciągnął dużo, 

przeważnie szkolnej, młodzieży. (J) 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Mapa turystyczna  Wileń- 
szczyzny. W dniu 30/V 1926 r. odby- 
ło się doroczne zebranie wileńskiego 

и ТЕ Кв 

oddzialu P. Towarzystwa Krajoznaw- 

czego. 
Z odczytanego sprawozdania wy- 

nika, że W. O. P. T. Kraj. podjął się 

wytknięcia szlaków turystycznych w 

wileńszczyźnie do mapy turystycznej 

zaprojektowanej przez Urząd Woje- 

wódzki, Niestety na 300 odezw, ro- 

zesłanych do głównych ośrodków kul- 

turalnych na prowincji, celem zgro: 

madzenia materjałów o wartościach 

krajoznawczych kraju, otrzymano za- 

ledwie 51 odpowiedzi. Pomimo nikłe- 
go zainteresowania i szezupłej ilości 

danych, Towarzystwo Krajoznawcze 

zamierza w najbliższym czasie przy- 

stąpić do opracowania mapy prowizo- 

rycznej, prosząc za pośrednictwem 
prasy wszystkich, którzy zalegają z 
cdpowiedzią na otrzymaną odezwę, 0 

pośpiech w jej załatwieniu. 
Gospoda Krajoznawcza (mieści się 

przy ul. św. Anny 7) przyjęła w ro- 

ku 1925, 18 wycieczek, dająe 1210 

noclegów 407 osobom. Wypożyczalnia 

przezroczy, czynna przy gimnazjum 

A Mickiewicza wzbogacona została 

w nowe przezrocza. Koło Krajoznaw- 

cze młodzieży szkolnej przy gimnaz- 

jum im. Mickiewicza stale się rozwi- 

ja, urządza odczyty treści krajo- 

znawczej, oprowadza po Wilnie i o- 

kolicach, kataloguje przezrocza To- 

warzystwa. Przy gimnazjum im Zyg- 

munta Augusta powstało nowe Koło 
Krajoznawcze młodzieży. (z) 

— Związek Emerytów Cywil- 
nych. Oddział w Wilnie zwołuje nad- 
zwyczajne ogólne zebranie, które od- 
będzie się w dniu 25 czerwca 1926 

roku o godzinie 6-ej wieczór przy ul. 
Wielkiej dom N 36 (w pomieszczeniu 
Notarjusza) na którem członkowie 
Centralnego Związku Emerytów су- 
wilnych w Warszawie p. p. Bojerski 
(Prezes) i Stączek wygłoszą referaty. 
O czem podaje się do wiadomości 
wszystkich członków Związku Emery- 
tów Cywilnych. 

JESZ 

_ROŻNE. 
— Konsulat łotewski donosi, iż 

w dn. 22, 23 i 24 b. m. z powodu 
świąt łotewskich Konsulat będzie nie- 
czynny. 

— 500 zł. na budowę schroni- 
ska turystycznego nad Šwitezią. 
Towarzystwo Krajoznawcze w Wilnie, 
które mam. in.za zadanie urządzenie 
szłakówturystystycznych na Wileńszczy- 
źnie oraz wogóle rozwój turystyki lo- 
kalnej na tym terenie ofiarowało z 
remanentu 1925 r. w ogólnej sumie 
1040 zł. 500 złotych na budowę schro- 
niska dla turystów nad Świtezią. (z) 

— Czytelnia im. Tomasza Zana 
P. M. Sz. od dn. 21.VI b. r. w prze- 
ciągu ferji wakacyjnych będzie ot- 
warta: 

w poniedziałek od 4 — 7 godz. 
w inne dnie powszednie od 10—1 

i od 4—7 godz. 
W niedziele i święta zamknięta. 

Z PROWINCJI. 

— Kółko rolnicze w Sewczynie 
pow. postawskiego. Władze woje- 
wódzkie zarejestrowały Kółko rolni- 
cze w Sowczynie pow. postawskiego. 

— Wysiedienie z litwy. 16 b. m. 
w rejonie Kozaczyzna pow. Święciań- 
skiego, na odcinku 20 baonu Kop., 

władze litewskie wysiedliły do Polski 

rodzinę Parakielisza Stanisława. 
— Dobre ciięci. Dnia 17 b. m. 

w okolicy Rudziszek patrol Kop. za- 

trzymał Jarockiego Piotra, który usi- 

łował przeprowadzić do L'twy 2 konie, 
zachodzi podejrzenie, że wzmianko- 
wane konie pochodzą z kradzieży. Ja- 
rockiego patrol Kop, przekazał po- 
licji. (I) 

— Pożar lasu. Dnia 17 b. m. w 
okolicy Grużinowo wybuchł pożar la- 
su, który został stłumiony przez dziel- 
nych Kopistów. 
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Następnie ustalono, że pożar po- 
wstał na skutek rozpaionego ogniska, 
zostawionego przez pastucha. (I) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Kradzieże. W nocy dn. 17 bm. na 

18 bm. z lokalu firmy „Kres-Kość* Żeligo- 
wskiego 1, skradziono maszynę do pisania 
marki „Underwcod”*, wartości 1.500 zł. 

— W dn. 18 bm. Adolfowi Kowalewskie- 
mu (Ogórkowa 2) skradziono — dynamo 
maszynę POMOR wart. 500 zł. O kra- 
dzież podejrzany jest Franciszek Scipułko- 
wski, niewiadomego miejsca zamieszkania. 

— Zatrzymanie. W dn. 18 bm. wyw. 
Eksp. Sled. zatrzymał przy ul. Stefańskiej 
Jankiela Druka, (Prywatna 4) na gorącym 
uczynku kradzi-ży. 

Na prowincji. 
— Bójka podczas - zabawy. W dn. 13 

bm. podczas zabawy. we wsi Adamowo, gm. 
Słobódzkiej pow. Brasławskiego Jan i Sa- 
welij Kowalow, zadali ciężkie uszkodzenie 
ciała An.rzejowi i Tarasowi Bołtanowym, 
mieszk. wsi Kowałowszczyzna, gm. Sło- 
bódzkiej. 

— Pożary. W dn. 14 bm. wybuchł po- 
żar w lesie około zaść. Bór V, gm. Rado- 
szkowickiej, pow. Mołodeczańskiego. Ogień 
został niezwłocznie ugaszony przez _prze- 
chodzący patrol policyjny. Spaliło się 7 pod- 
kładów kolejowych. Straty 25 zł. 

— W dh. 16 bm. około wsi Stawki i 
Olszyna, gm. i pow. Wilejskięgo w lesie, 
należącym do Magistratu m. Wilejki i wsi 
Olszyno, wskutek niewyjaśnionej narazie 
przyczyny wybuchł pożar, który zniszczył 
las na przestrzeni około 5 ha. 

Pożar został stłumiony przez straż 
ogniową m. Wilejki i plutonu P. P. 

— W dn. 15 bm. zapalił się most na 
rzece Wilji, około wsi Osipowicze, gm. i 
pow. Wilejskiego. Pożar w zarodku został 
stłuriony. Należy przypuszczać, że pożar 
wybuchł wskutek rzucenia przez przecho- 
dniów niedopałka. 

— W dn. 15 bm. wskutek nieostrożne- 
go obchodzenia się z ogniem wybuchł po- 
żar w lesie około folw. Michalino, gm. 
Daugieliskiej pow. Swięciańskiego Anny 
Sierdziukowej. Straty wynoszą 1000 zł. 

‚ — W dn. 13 bm., wskutek niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny, wybuchł pożar w. le- 
sie rządowym, około wsi Szakarwa, gm. 
Łyngmiańskiej pow. Swięciańskiego. Ogień 
zniszczył las na przestrzeni około pół ha. 
Strat narazie nie ustalono. (s) 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITA:NEJ 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 1! —12; 

oczu 12 gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1-2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 
—2; uszu, nosa i 

ul, Wileńska 28. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Niniejszym podaje się do łaskawej wiadomości Sz. Pań, iż zakład 

damski krawiecki ° s ® Skopówki 

M Bega 'A.Wiszniewski S oeietóicay 

na ul. Zamkową róg Ś-to-Michalskiego zaułka Nr. 1 
(Wejście frontowe z zaułka, gdzie dawniej był Lombard) do lokalu 

znacznie większego i odpowiednio urządzonego do wymagań Sz. Pań 

Przyjmuje obstalunki na kostjumy i palta 586 

według najnowszych modeli. Ceny umiarkowane 
  

Najstarsza firma 
SPRZEDAŻY 
maszyn i rowerów 

ROWERY „Royal Enfield”, 
"Na składzie także: maszyny do pisania, maszyny do szycia, 

gramofony, płyty rozmait. fabryk, oraz wszystkie poszczególne części. 

Przy magazynie specjalna mechaniczna pracownia dla 

naprawy maszyn do szycia, do pisania, gramofonów i rowerów. — 291 

LACK 
Poleca na nadchodzący sezon znakomite angielskie 

Wilno, Wielka 5 
*.; (dom własny) :-: 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prze: 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

H. N 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim" 

świetlanie, elektryczne 

iemojewski 

(Choroby na tle złej przemiany materji). 

Usuwanie vez operacji i bóu kamieni żółciowych. 
Cena I zł. 

(Księgarnia Stow. Naucz. Polsk.w Wilnie) 
GŁÓWNA SPRZEDAŻ: J. Niemojewski Wilno Jasna 18 m. 4 (Zwierzyniec) Е 

P. S. Broszury drukowane w jęz.: 

Żądajcie w księgarniach. 

polskim, rosyjskim, żydowsk. i franc. 571 

Majlepsza przeróbka wszelkich starych 

KAPELUSZY 
na zupełnie NOWE w pracowni 

ŁAM 

tholekinazowa mefoda leczenia 

Wielka 37. 
Firma egzystuje od 1818 r. 

Di. Len Ginsherg 
Choroby weneryczne i 
skórne. Przyjmuje od 

9—1 i od 4—8. 
Wileńska 3, tel. 567 

BACZNOŚĆ! 

„KATOL“ 
oryginalny japoński pro- 
szek do przesypywania 
ubrania zimowego, futer 

i materjałów, 
Wypróbowany środek 

  

  

najlepsze rowery 
„Wanderer“ i in. firm 

Jadłodajnia ul. Uniwersytecka 2. 
OD MOLI 

  

Drukarnia i Wytwórnia 
STEMPLI i PIECZĘCI 

coon L. ASS Niemiecka 10. rytowniczy 
519 Ceny konkurencyjne. 

Kuchnia hygjeniczna. 
kaukasku. OBIAD 1 zł. 
552 

Codziennie śniadania, obiady i kolacje. 

Produkty świeże. Szaszłyk po 

Z poważaniem właściciel 
Wasilewski. 

    
  

Krajowy Opalograph 

MILLOGRAF 
biurowa litografja z płytą szklaną, najtańszy 

i najlepszy aparat do powielania pisma ręcz- 

nego maszynowego, rysunków, planów ete. 

Na żądanie wysyłamy próbki robót i cenniki. 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 
Mickiewicza 19 m. 16. 

Popierajcie przemysł krajowy !!! 

Staraniem Studentów Wydziału Sztuk 
Pięknych - 0. 5. B. i (EWASP ZEP 

w d. 23 VI, w noc Świętojańską odbę- 
dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 

doroczny obchód x, 
„Wianków* i „Sobótek* 

  

PRZYBORY SZKOLNE 
jak: rysownice, ekierki, linijki, przekładuice, b'bularze, 
podstawki pod kałamarze w pierwszorzędnem wyko- 

naniu wyrabia 

M. Griinberg, Kraków, 
Tatarska 3. Tel. 1515. 

  

585 
  

  

Przedstawicielstwo 
RUDNICKA 25, telefon 3-78. soi 

Agentury „Kurjera Wileńskiego: 

rów, farb, past, 

Pracownia obuwia Kamińskiego 

Tatarska 7 
Zapamiętajcie adres. 

BYT niezależny, lub dochód poboczny 
zapewnia umiejętność fabrykowania: 

atramentów, perfum, mydeł, klei, kitów, lakie- 
Preparatów do czyszczenia 

marmurów, skór, obić, koronek, metali i t.p. 
Rdzy, plam i żółknięcia bielizny. Tępienia 
robactwa, szkodników i insektów. Środek od 

upijania się. Wyrobu wyuczam drogą koresponden- 
cji za nadesłan. 2 zł. listownie lub na PKO. N+ 304.879 

Adam Michałowski, Dąbrowa Górnicza, 
Dębniki 51. 

przyjmuje obstalunki i re- 
peracje po cenach A 

53 

Na składzie w każdej ilości. 528 

H. Niemojewski 

„Leczenie płuc” 
(Przycznek do terapji gruźlicy). 

Cena 1 zł. Żądać w księgarniach. 
(Księgarnia Stowarz. Nauczyc. 

Polskiago w Wilnie) 
Główna sprzedaż J. Niemojewski, 

Wilno, Jasna 18, m. 4. Zwierzyniec. 
Р. 5. Broszury drukowane w jęz.: 

562 polskim, rosyjskim, żydowsk. i franc. 

  

570 

Przyjechała i Ą wnuczka zyjechała Ghiromantka - Wróżka Lenorman, 
która wróżyła Napoleonowi, przepowiada przyszłość, 
sprawy sądowe, O miłości i t.d. Adr. uł, Młynowa 21, 
m. 12, naprzec. Krzyża. 478 

Żądajcie sc] 
$ іе\вп!‹епи!”шш 

Ostrzeżenie, 
Wobec ukazania się na 
rysku tutejszym śmie- 
tanki, zaopatrzonej w 
podobne do naszych 
etykiety, zwracamy u- 
wagę naszych Szanow- 
nych Klijentów by przy 
zakupywaniu naszych 
wyrobów zwracali u- 
wagę na firmę naszą 

na etykietach 
T-wo ZDROWIE 

Bielice, Biskupiec Po- 
morski i na kapslach 

T-wo ZDROWIE 
Ostrzegamy, że wszel- 
kie naśladownictwa bę- 
dziemy ścigać sądow- 
nie. T-w0,ŽDROWIE“ 

Sp. Z 0. 0. 
Fabryka przetworów     mlecznych. 
  

„RUCH” 

L 695 
Z powodu wyjazdu 

do odstąpienia 
wcentrum miasta, w ruchu 

kawiarnia-restauracja 
Dow. się w Biurze Ogłosz. 
S. Jutana, Niemiecka 4. 

„KATOL“ 
radykalnie tępi: muchy, 
prusaki, pluskwy, pchły, 
mrówki i inne robactwo. 

Przedstaw-stwo i Skład: 
Apteczny Dom Handlowy 

W. CHARYTOKOWICZ | 5-ka 
Wilno, Wielka Nr. 63 tel. 8-92 

583 

л® 40 wynaję- Pokój c z osot- 
nem wejściem, słonecz- 
ny. Jakóba Jasińskiego 

róg  Sierakow- 

  

И— 
skiego. в 

Przyjmę ž 
spólnika-ki_ 

z większym kapitałem 

Wileńska 5 

(kład szkła i Mister 
(Niemca) poszu- 

Niemki Kuję” ala lekcji 
konwersacji. Zgłoszenia 
Administracja „Kurjera 
Wileńskiego". Arsenalska 
4 sub M. О. codziennie 
od 1—2 pp. 

A 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
m, 9, ESTKO. 305 

  

Księgarnie kolejowe. 

  

Budsław 
Spółdzielnia „Zgoda* 

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

Głębokie 
A. Adler, sklep „Kultura“ 

Kowel 
Kiosk czasopism „Polonja“, Łucka 7 

; ul. Zamkowa. 

Krasne nad Uszą 
Sawicki Antoni 

Lida 
Księgarnia Wojskowa W. Pucha- 

czewskiego, ul. Suwalska 46. 
Stanisław Matecki, Biuro dzienni- 

ków, ul. Suwalska. 

  

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński, 

Koncesjowane Biuro Podań 

Mołodeczno 
Spółdzielnia 

Nowe-Troki 
Mikołaj Popławski, 

Kawiarnia „Troczanka“ 

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. 

Oszmiana 
Księgarnia Spółdzielcza Nauczy- 
cielstwa Polskiego 

ul. 
Szkół Powsz., 
Piłsudskiego 20 

Postawy 
Bańkowski Olgierd, Wileńska -7. 

  

Pińsk 
Księgarnia St. Bednarskiego.   Stołpce 

Marian Ziontek, stacja kolejowa   St. Święciany 
Drukarnia i Skład Aptecznv. 

Wilejka powiatowa 
N. Tarasiejski, Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66       
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