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Święto Jedności. 
Gdy w rozgwarze walk partyj- 

nych i narodowościowych walczące 

strony nawołują słę do jedności, 

do jednoczenia swoich szeregów, 

skupiania się pod wspólnym sztan- 

darem, to na dnie impulsów moto- 

rycznych, pobudzających do rzuca- 

nia tych haseł, tkwią nie tyle ideje 

miłości i braterstwa, ideje jedności 

chrześcijańskiej, co instynkty samo- 
zachowawcze z jednej strony, a z 
drugiej drapieżne, dążące do sku- 
piania sił właśnie dla przeprowa- 
dzenia walki zwycięskiej i pokona- 
nia przeciwnika. 

Zawołania ideowe o charakte- 

rze altruistycznym, są właściwie ha- 

słami bojowemi, na imię którym— 

walka. 

Homo homini lupus est. Ale 

czy w tym rozgwarze walk partyj- 
nych i społecznych, walk narodo- 
wościowych, zaiste niema mo- 

mentów, przy których scichałyby 

surmy bojowe i walczące rzesze po 

przez urazy i nienawiści nie mo- 

głyby odczuć tej więzi łączącej ro- 

dzaj ludzki i wyróżniającej go a 

pośród całego innego „stworzenia” 

na tym globie ziemskim. 

Bywają takie chwile, ale bywa- 

ją rzadko. Są to chwile ogólnego 

uniesienia, ziszczenia dawno Ocze- 

kiwanych ideałów. Są to rocznice 

jakichś wielkich wypadków — cza- 

sem śmierć, czasem ból nakazu- 
jący u grobu scichnąć swarom. 

Byliśmy niedawno świadkami 

takiego misterjum, gdy u grobu 
czczonego przez naród litewski 
człowieka, spotkaliśmy się tutaj 

my i oni tam z za kordonu, Od- 

dzieleni zda się nieprzebytą falą 

niechęci, i poczuliśmy, że pomimo 

tego co nas dzieli, nie staliśmy się 

sobie jeszcze zupełnie obcy i że 
ten wzniesiony między nami mur 

nam ciąży, i że są wartości ideal- 

ne, które poprzez to morze niechę- 

ci i sporów gotowe przerzucać zło- 

te mosty wzajemnego szacunku i 

zgody. 
Takie chwile są rzadkie, mijają 

prędko. Lecz gdy się nadarzą, nie 

wolno ich marnować. 
Oczywiście im potężniejsze, im 

głębiej i szerzej tkwiące w duszach 

ludzkich uczucia są impulsem 

do podniesienia duchowego, w 
którym się wyzwalają te lepsze 
strony duszy ludzkiej, tem trwalsze 

są przeobrażenia psychiczne i do- 

nioślejsze skutki. 

Jednym z najsilniej działającym 

motorem poruszającym dusze i su* 

mienia są uczucia religijne, są u- 

kochania mistyczne owiane czarem 

legendy. 

Do takich ukochań i takich le- 

gend cudownych związanych z na- 

szym krajem, ukochań i legend 

jednakowo drogich dla wszystkich 

jego mieszkańców,  spajających 

te różne ziemie i różne ludy w jed- 

ną całość, symbolizujących tę jed- 

ność niejako, jest przecudowny ob- 

raz Matki Przenajświętszej, co w 

Ostrej Świeci Bramie, i ta cudow- 
ra legenda pełna poezji i czaru, 

co tak suggestyjnie panuje nad 

sercami. 

Legenda, idąca gdzieś z wieków 

—dalekich czy bliskich, to wszyst- 

ko jedno, mająca jednak siłę cze” 

£oś przedwiecznego, związanego z 

prapoczątkiem istnienia. 

U stóp Przenajświętszej Panien- 
ki uzdrawiało, co było chore, — 

miłkły swary, ustawały kłótnie, 

uciszał się gniew, wygładzały serca 

j oczyszczały sumienia. 

Do tych stóp szło wszystko 

cierpiące z najdalszych zakątków 

tych ziem, szło bez różnicy poło- 

żenia społecznego, bez różnicy na- 

rodowości, zrównane w pokorze i 

hojności łask. 
W koronie z serc ludzkich i 

tęczy ukochań chadzała Przenaj- 

świętsza Panienka w oczach ludu 
i jaśniał jej obraz cudowny w Ost- 
rej Bramie. 

l oto tą koroną ze złota i 

drogich kamieni mają ją uczcić o- 

becnie. 2 lipca ma się odbyć uro- 

czystość koronacyjna. 
Ze wszystkich stron, z Polski 

całej, z zagranicy, z krajów zamor- 

skich mają płynąć rzesze wiernych, 
by pokłon oddać i hołd złożyć. 

Przybędą ludzie z krajów dalekich, 

dla których bliżej nic te miejsca 

mówić nie będą—ani do duszy u- 

kochania i legendy przemawiać. 

Ale pytamy, a tutaj dla tych 

najbliższych, dla tych wszystkich, 
których była wspólną własnością 

matką serdeczną, opiekunką i po* 

cieszycielką, czy droga będzie o- 

twarta? 
Czy rzesze pątnicze jednakowo 

z Nowogródka, z Polesia z pod 

Trok i Oszmiany jak i ze Świętej 
Žmujdzi, z pod Kowna i z pod 
Telsz, z pod Szawel i Wiłkomierza 

znaleźć się będą mogły pospołem? 

Smutno byłoby, gdyby bylo 

inaczej. Nie wolno pomniejszać le- 

gendy, ani odsuwać źródła od ust 

spragnionych, gdy pragnienie uga- 

sić pragną. 
Wszelkie tendencje jakichkol- 

wiek zakazów muszą być odrzucone z 

całą stanowczością. 

Pragniemy i żywimy głęboką 
nadzieję, że Polska dla rzesz pąt- 

niczych z całej Litwy i Świętej 
Żmujdzi otworzy szeroko swe gra- 
nice. 

Wśród pewnych czynników jed- 

nak są podobno inklinacje, by na- 

dać uroczystości koronacyjnej pięt- 

no nacjonalistyczne, piętno pewnej 

wyłączności i ekskluzywności. 

Przeciwko temu musimy zapro- 

testować również kategorycznie. 

Musimy nawet żądać, by sfery 

rządowe jak i kościelne do tego 

nie dopuściły. 
Nie można pomniejszać i wy- 

paczać legendy i uroczystość drogą 
wszystkim  przeistaczać w święto 

bojowe wojującego nacjonalizmu. 

Tu jeden może być szkopuł. 

Czynniki rządzące w Litwie obec- 

nie mogą się obawiać uroku legen- 

dy ostrobramskiej i pod pretekstem 

trwania wojny granicę zamknąć. 

Ale nie przesądzajmy zawczasu. 

Może łaska Boża spłynie i zatwar- 

działych oświeci. 

A ze swej strony musimy 

zrobić wszystko, aby Święto Zjed- 
noczenia u stóp przenajświętszych 

wszystkich w uczuciu wspólnego 

umiłowania najwyższego skarbu mi- 

stycznego, umiłowania wspólnej 

legendy było świętem zjednoczenia 

też wszystkich w uczuciu miłości i 

braterstwa. 
A może stanie się cud: ucichną 

swary, ulegną nienawiści, wygładzą 

dusze i zakwitną serca. 
: mrs. 
  

KRYNICA-ZDRÓJ 

Or. BERNAKO EOELNAM 
ordynuje jak zwykle 

w willi „Siedlisko*. 4215 
  

KURJER_ GILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Drogiemu towarzyszowi prof. STEFANOWI EHRENKREUTZO- 
WI i Jego Szanownej Małżonce z powodu bolesnego ciosu, jaki 
Ich dotknął, przez zgon córeczki, Ś. p. Krzysi — Okręgowy Ko- 

mitet Polskiej Partji Socjalistycznej Komisja Okręgowa Związ- 
ków Zawodowych i Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 
wyrażają swe głębokie współczucie”i szczere ubolewanie. 
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Konierencja w sprawie traktatu polska: 
Lofewskiego. 

RYGA. 20. V. (Ate). Pos. Łukasiewicz odbył dziś konferencję z 
ministrem spraw zagranicznych Zelensem w sprawie traktatu handlowe- 
go między Polską a Łotwą. 

W toku konferencji ustalono, że Polska skłonna jest przychylnie 
traktować szereg postulatów łotewskich tak, że należy się spodziewać 
podjęcia formalnych rokowań. © 

Pos. Łukasiewicz przedstaw ił również nowe propozycje Polski w 
sprawie uregulowania kwestji pozwoleń wwozowych. Propozycje te uw- 
zględniają w dużym stopniu postulaty łotewskie. 

»Zerwanie rokowań łotewsko-so- 
wieckich? 

RYGA. 20.V. (Pat). Dzienniki prawicowe podają wiadomość o ma- 
jącem jakoby niebawem nastąpić zerwaniu rokowań ekonomicznych z 
Moskwą. „Socialdemokrat* zauważa, że wiadomość tego rodzaju jest 
przedwczesna. 

Wszystko ma, zdaniem dziennika, 
udzielą Sowiety na nowe propozycje, 

zależeć od odpowiedzi jakiej 
które przedstawi delegacja łotew- 

ska po powrocie deputowanego Mendersa do Moskwy. 

Poseł angielski w Tallinie. 
TALLIN. 20 V. (ATE). Poseł angielski Vaughan przybył dziś do 

ТаШпа i złożył wizytę ministrowi spraw zagranicznych Ackelowi i od- 
był z nim dłuższą konferencję. 

  

Masowe aresztowania syndyka- 
listów w Moskwie. 

PARYŻ. 20 V. (Pat). Le Matin donosi, z Rygi, iż w Moskwie 
aresztowano 600 syndykalistów 
Syberję. 

rosyjskich, którzy zostaną zesłani na 

Nowy lot bez lądowania Nowy York—Paryż. 
_ NOWY YORK, 20. V. (Pat.) Dziś o godz. 7 m. 52 według czasu amerykań- 

skiego lotnik Lindberg rezpoczął lot z Nowego Yorku do Paryża bez lądowania. 

Międzynarodowa konierencja ekonomiczna w Genewie. 
Sprawa karteli przemysło- 

wych. 

GENEWA. 20. V. (Pat). Komi- 
sja przemysłowa międzynarodowej 
konferencji ekonomicznej wznowi- 
ła w piątek 20 b. m. swe plenarne 
posiedzenie. 

Komisja omawiała rezolucję w 
sprawie karteli przemysłowych, 
zwracającą się przeciwko  tenden- 
cjom monopolistycznym, które w 
tworzeniu karteli mogłyby prawdo- 
podobnie znaleść pomyślny grunt 
do rozwoju. 

Rezolucja zaznacza, że kartele 
nie powinny również prowadzić do 

sztucznego podnoszenia cen. Po- 
zatem musiałyby uwzględnić słusz- 
ne interesy pracobiorców. Prócz 
tego jest rzeczą konieczną, ażeby 
te kartele nie mogły przeszkadzać 
zaopatrzeniu któregokolwiek kraju 
w surowce i półfabrykaty. 

Kontrolę nad kartelami pozo- 
stawiono na gruncie krajów i mię- 
dzynarodowym opinji publicznej, 
jednakże rezolucja zwraca się do 
Ligi Narodów z prośbą o czuwanie 
nad tworzeniem karteli oraz nad 
ich działalnością. 

Oferta Sowietów. 
GENEWA. 20. 7. (Pat). Szef 

ilimetrowy przed tekstem-—25 gr., w tekści 
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Sytuacja w Chinach. 
Komuniści chińscy w pułapce. 

‚ , HANKOU. 20.V. (Pat). Sytuacja w mieście jest groźna dla komu- 
nistów, ponieważ miasto jest stopniowo okrążane ze wszystkich stron 
z wyjątkiem północno-zachodniej przez co posuwanie się w kierunku 
Czeng-Czou staje się dla komunistów koniecznością. 

Miejscowość ta musi znajdować się w rękach komunistów, gdyby 
zmuszeni byli oni na wypadek porażki cofać się do Mongolji. 

Czang-Kai-Szek wyjechał na front. 

LONDYN. 20.V. (Pat). Dzienniki podają, że Czang-Kai-Szek udał 
się z Szanghaju do Nankinu, aby objąć dowództwo nad armią, która 

działa przeciwko Hankou. Czang-Kai-Szek uznał obecność swą na fron- 
cie za niezbędną, wobec możliwości oskrzydlenia wojsk, działających 
przeciwko Hankou przez wojska Sun- Czuan-Fanga, który ostatnio zbom- 
bardował fortyfikacje w Wu-Sung. 

Audjencje i konferencje. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

P. w.-premjer Bartel przyjął 
wczoraj rano min. Miedzińskiego i 
Kazimierza Lubomirskiego. 

O godz. 1 w południe p. w.- 
premjer Bartel udał się na Zamek, 
gdzie był przyjęty przez Pana Pre- 
zydenta Rzplitej, na godzinnej kon- 
ferencji, po której udał się do 
z Piłsudskiego do Belwe- 
еги. 

Bezpošrednio przed posiedze- 
niem Rady Ministrów p. w.-prem- 

„jer Bartel konferował kolejno z 
"ministrami Czechowiczem, Kwiat- 
kowskim i Romockim. 

Komisja do walki z nadużyciami. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

P. w.premjer Bartel przyjął 
wczoraj członków komisji do wal- 
ki z nadużyciami, którym wręczył 
dekrety nominacyjne. Jak wiadomo, 
w skład komisji wchodzą dyrektor 
departamentu p. M. - Dębski, płk. 
Lubomirski, prokurator Walfisz i 
sędziowie Kwiatkowski i Ojrza- 
nowski. 

Komisja w tych dniach roz- 
pocznie swe urzędowanie, a sie- 
dzibę będzie. miała w Prezydjum 
Rady Ministrów. 

delegacji sowieckiej złożył w biurze 
międzynarodowej konferencji gos- 
podarczej propozycję, aby konfe- 
rencja zaleciła wszystkim państwom 
podjęcie stosunków gospodarczych 
2 Z.S.S.R. na podstawie pokojowe- 
ho, równoległego istnienia syste- 
mów gospodarczych  kapitalistycz- 
nego»i sowieckiego. 

Rezolucja o porozumieniach 
w przemyśle. 

, GENEWA, 20-V. (Pat.) Komi- 
sja przemysłowa międzynarodowej 
konferencji gospodarczej uchwaliła 
projekt rezolucji o porozumieniach 
w przemyśle. 
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Międzynarodowa konferencja ekonomiczna w Genewie. 

  
Ilustracja niniejsza przedstawia salę i zebranych w niej delegatów podczas jednego 

z posiedz: ń. 

Sprawa pożyczki zagranicznej. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Z Paryża donoszą, iż rokowa- 
nia pożyczkowe prowadzone przez 
polską delegację z  w.-prezesem 
Banku Polskiego p. Młynarskim 
na czele z przedstawicielami mię- 
dzynarodowego konsorcjum, któ- 
rych reprezentuje w Paryżu p. Mon- 
net, rozwijają się pomyślnie. 

Podczas ostatnich rozmów pa- 
ryskich uzgodniono nieomal wszy- 
stkie sprawy, z wyjątkiem sprawy 
arbitrażu na wypadek sporów. W 
tej sprawie kapitaliści amerykańscy 
zmniejszyli do minimum w myśl 
postulatów rządu polskiego. 

Wczoraj wieczorem 0 godz. 9 
m. 20 powrócił z Paryża do War- 
szawy p. Młynarski i w dniu dzi-- 
siejszym przedłoży swe sprawozda- 
nie rządowi. : 

Finalizacjj rokowań pożyczko- 
wych należy się spodziewać z koń- 
cem bieżącego miesiąca. 

Pasel inlandzki p. Prokope u p. Wo- 
jewoiy. | 

Dnia 20 maja b. r. pociągiem 
rannym z Warszawy przybył do 
Wilna poseł finlandzki w Warsza- 
wie p. Hjalmar Prokope. 

Na spotkanie p. posła wyjeż- 
dżał na dworzec kolejowy radca 
urzędu wojewódzkiego p. Raue, w 
towarzystwie którego zwiedzał na- 
stępnie p. Prokope miasto. 

O godz. 1 popoł. złożył p. po- 
seł wizytę p. wojewodzie Raczkie- 
wiczowi w urzędzie wojewódzkim. 

Przyjazd posła finlandzkiego do 
Wilna pozostaje w związku z po- 
bytem rolniczej wycieczki finlandz- 
kiej, która bawi tu z rewizytą. 

Przyjęcia u p. wojewody, 
W dniu wczorajszym wojewoda 

wileński przyjął naczelnika Wydzia- 
18 Wschodniego w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych p. Hołówkę, 
z którym odbył dłuższą konfe- 
rencję. 

Między innemi miała być oma- 
wiana sprawa utworzenia Instytutu 
Narodowościowego w Wilnie. 

Następnie p. wojewoda przyjął 
naczelnego redaktora pism Zjedno- 
czenia w Chicago p. Zygmunta 
Stefanowicza, który przyjechał do 
Polski z wycieczką amerykańską, 

Między innemi wspomniana 
wycieczka składająca się z 500 
osób ma zawitać i do Wilna. 

Zjednoczony Polski 
Komitet Wyborczy 
Uzdrowienia Gospo- 

darki Miejskiej 
mieści się przy ul. Jagielloń- 
skiej 10, | piętro. Ciodziny 
urzędowe od 10 rano do 3-е] 
popoł. i od 5 do 9-ej wiecz. 
Prezes Komitetu p. sędzia Jan 
Piłsudski przyjmuje interesan- 
tów w mieszkaniu przy ulicy 
Portowej Nr. 14, od godz. 9-ej 

do 10-ej rano. . 

LI CY KOCE 

Budowa stądjonu jest ko- 
niecznym warunkiem nale- 
żytego rozwoju ćwiczeń 

sportowych,



K U B J E'R WŁ LikŃ $ KI 

Z dziejów kraju „tysiąca jezior”. 
Na granitowej opoce rozległa 

płaszczyzna rzeźbiona ongi lodow- 
cem, usiana tysiącem jezior, skał 
dzikich, zielenią jodłowych lasów 
pokryta,—to Finlandja, Suomi jak 
nazywają ją i siebie Finowie. 

Obszarem równa naszej Rzeczy- 
pospolitej a nawet o drobinę więk- 
sza, od wód „,zatoki Fińskiej aż po 
za koło biegunowe, po sam ocean 
Lodowaty sięga. Posiada klimat 
chłodny, ale niezbyt ostry, ciepłem 
Goifstreamu znacznie złagodzony. 
Zimy są długie wprawdzie, trwają 
około T-miu miesięcy, wilgotne 
jednak dosyć i niebardzo mroźne. 

Do tego kraju, około VIl-o w. 
po Chr. przybyło z południo- 
wschodu bitne a pracowite plemię 
Finnów i rozpoczęło walkę z su- 
rową i dziką przyrodą. Czarowny 
kraj—jeziora, skały, wspaniałe wo- 
dospady, nieprzebrodzone bory, 
piaszczyste wzgórza, złomy granitu, 
polodowcowe kamienne usypiska— 
a ziemi ornej (dzisiaj) tylko dzie- 
siąta część całego obszaru. Wów- 
czas i tego nawet nie było. Ci 
wszakże co tam przyszli mieli 
moc niezmożoną charakteru. Nie- 
wyczerpany upór, siłę woli, mil- 
czącą chęć zwycięstwa. 

„Przywędrowali skądś aż za U- 
ralu z Azji, szczep z wielkiej dzi- 
siaj jeszcze nie określonej rodziny, 
uralsko-ałtajskich plemion. Dalecy 
krewni Samojedów, Mordwinow, 
Czeremisów, Wołgarów vel. Bułga- 
rów, Madziarów — blizcy Estom, 
Liwom, Łapończykom, osiadłszy 
po długiej wędrówce w swoich o- 
becnych siedzibach _ rozpoczęli 
wkrótce po względnem ujarzmieniu 
przyrody, walkę obronną przeciw- 
ko naježdcom. Od X-o wieku roz- 
poczynają systematyczne najazdy 
Szwedzi. Już wtedy chrześcijańscy 
organizują formalne wyprawy krzy- 
żowe na pogańskich finów, z któ- 
rych ostatnia dała początek szwedz- 
kiemu panowaniu w tym kraju na 
pięć wieków bez mała. 

W zaborczych swoich poczyna- 
niach Szwecja rywalizowała ciągle 
ze wschodnim sąsiadem, Finlandja 
wielokrotnie była terenem obustron- 
nych zmagań, cierpiąc na tem bar- 
dzo niszczona przez wojska tej i 
tamtej strony. czasów Piotra 
I-o na tronie rosyjskim szwedzki 
stan posiadania w Finlandji rósł 
ustawicznie. 

Szwedzi będący wówczas na wy- 
sokiem w porównaniu z Finami 
poziomie cywilizacyjnym stworzyli 
tam sprężystą kościelną i świecką 
organizację. Dali im sądownictwo, 
administrację państwową, otworzy- 
li szeroko wrota dla wpływów kul- 
tury zachodniej. Zorganizowana z 
czasem jako autonomiczne księs- 
two, Finlandja związana jednak 
była bardzo ściśle ze Szwecją i 
państwowo i kulturalnie. Więzy te 
ciągle się wzmacniały, a niemało 
przyczyniły się do tego ustawiczne 

d Państw Baliyekich. 
Utrudnianie komunikacji. 
RYGA. 20. V. (ATE). W zwią- 

zku z wejściem w życie nowego 
rozkładu kolejowego, który wpro- 
wadza utrudnienie komunikacji kil- 
ku posłów sejmowych skierowało 
protest do Ministerjum Komunika- 
cji, wskazując na szkodliwość tego 
rodzaju zmiamy. Posłowie ci zapy- 
tują, jakiemi względami kierowało 
się Min. Kom. utrudniając połącze- 
nie Łotwy z Zachodem i Warszawą. 

Zamknięcie sesji letniej par- 
lamentu estońskiego. 
TALLIN, 20. V. (ATE.) Dziś zo- 

stała zamknięta sesja letnia parla- 
mentu estońskiego. Wakacje będą 
trwały do dnia 3 października. 

W związku z zamknięciem se- 
sji odbywają się przyjęcia dla 
członków parlamentu u Głowy pań” 
stwa. 

  

  

W dniu dzisiejszym niejeden 
wilnianin usłyszy rzadko dający się 
słyszeć w Polsce język finlandzki, 
ojczystą mowę gości, przybyłych 
tu z dalekiego a przecież bliskiego 
sercu polskiemu państwa. Nieczę- 
Ściej zapewne niż język finlandzki 
w Polsce można dziś usłyszeć mo- 
wę polską w Finlandji. A jednak 
był przecież czas, gdy ta mowa 
często rozbrzmiewała na rozległej 
przestrzeni wybrzeża zatoki fiń- 
skiej. 
„ Było to mniejwięcej przed dzie- 
sięciu laty, kiedy liczne rzesze Po- 
laków, znajdujące się wskutek woj- 
ny w Petersburgu, tłumnie przy- 
jeżdżały Biełoostrow, pograniczną 
stację między Rosją a Finlandją, 
aby w ciągu letnich zwłaszcza mie- 
sięcy odpocząć wśród pięknej przy- 

walki z Moskwą. Fińska szlachta, 
urzędnicy, duchowieństwo już od 
XIV, asymilowali się szybko i grun- 
townie ze Szwedami biorąc b. ży- 
wy udział w wewnętrznem życiu 
politycznem Szwecji. Proces asymi- 
lacji ogarnął w XVIII w. i miesz- 
czaństwo tak, że fińską pozostała 
tylko warstwa włościańska. W w. 
XVI-ym panowanie szwedzkie dało 
finom protestantyzm. 

Od r. 1703 poczynając, czyli 
pierwszej wojny cara Piotra ze 
Szwecją, Rosja przez cały wiek 
XVIII y odrywa kawałek po kawał- 
ku Finlandji od Szwecji aż w roku 
1809-ym zdobywa tę pierwszą cał- 
kowicie. Po krótkiej wojnie Alek- 
sandra |-go z Gustawem IV-ym 
Adolfem, został pomiędzy Rosją a 
Szwecją zawarty pokój, mocą któ- 
rego Szwecja odstępowała Rosji 
całą Finlandję po rzeki Torneo i 
Munio, oraz wyspy Alandzkie. 

Nie czując się pewny w no- 
wo zdobytym kraju, Aleksander I 
obdarzył go całkowitą autonomią 
polityczną, kulturalną i gospodar- 
czą, gwarantując swobodę wyzna- 
nia i nadając sobie tytuł W. Księ- 
cia Finlandzkiego jeszcze przed za- 
warciem traktatu. W tym samym 

roku utworzona została Komisja 
Rządząca W. Ks. Finlandji, złożo- 

na z nominatów carskich przedsta- 
wicieli szlachty (połowa) i innych 

stanów z gen.-gubernatorem ro- 

syjskim jako przewodniczącym. Ra- 
dę tę wkrótce przemianowano na 
Senat Cesarski Finlandji, był on 

władzą naprawdę autonomiczną. 

Wogóle traktowano wtedy w Pe- 

tersburgu Finlandję jako samo- 

dzielne państwo złączone z Rosją 

na zasadzie własnej konstytucji. 
Najważniejszy wszakże warunek 

samodzielności Finlandji, istniejący 
za czasów szwedzkich bez przer- 

wy, złożony z czterech stanów 
(szlachta, duchowieństwo, mieszcza- 

mie i chłopi) sejm, zwołany został 
dopiero w r. 1863 bardzo niechęt- 
nie pod presją wzburzonej opinji 

publicznej finlandzkiej wobec rów- 
noczesnych wypadków w Polsce, 
przez cara Aleksandra Il. Przez 

ten czas gnębiona za Mikołaja 
przez reakcję polityczną, kulturalnie 

i ekonomicznie — Finlandja roz- 
wijała się bardzo pomyślnie. 

Za panowania Aleksandra II 
zaczyna się coraz dalej idące ogra- 
niczanie autonomii Finlandii. 

W tymże czasie rozwija się w 

HYMN FINLANDZKI. 
(Hymn finlandzki ma 10 strof, z których zwykle się śpiewa dwie—pierw- 

szą i ostatnią. Podajemy tu w oryginale pierwszą strofę, w przekładzie 

zaś—dwie pierwsze i trzy ostatnie). 

Oi maamme, Suomi synnyinmaa! 
Soi, san: kultainen! 
Ei laaksoa, ei kukkulaa, 
Ei vetta, rantaa rakkaampaa, 
Kuin kotimaa taa pohjainen, 
Maa kallis isien. 

* 

Ojczyzno nasza, kraju drogi, 
W swej chwale czystej trwaj! 
Kochamy twoich łąk rozłogi 
I granitowych brzegów progi, 
Bo ten północny ziemi skraj 

To nasz Ojczysty krajl 

* 

Niech ci, co mają zysk na względzie, 
Odwrócą od cię twarz... 

Dla nas te nagie skał krawędzie 

I ten ubogi plon na grzędzie, 

To drogie skarby, które masz! 
O złoty kraju nasz! 

l gdyby przyszło nam żyć w niebie, 
W lazurach, pośród gwiazd, 
Nie zapomnielibyśmy ciebie, 
Kraino o ubogiej glebie, 
Il nie przesłali z jasnych gwiazd 

Do twoich tęsknić gniazd! 
Wśród granitowych twych wierzei 

Tysiąc twych jezior śni, 
Przystani nasza w burz kolei, 
Skarbnico wspomnień i nadziei, 
Kolebko skromna naszych dni, 

Niech pieśń twa głośno brzmi! 

Bo piękność twcja w pąku śniąca 
Rozwinie się jak kwiat, 
Bo nasza miłość gorejąca 
W purpurę zórz i w blaski słońca 
Ustroi bieg twych przyszłych lat, 

l pieśń ta przejdzie w światl 

Zajście na odczycie Milu- 
н kowa. 

rasa 
TALLIN, 20. V. (ATE.) Na od- 

czycie, wygłoszonym wczoraj w Tal- 
linie przez Milukowa doszło do 
nieprzyjemnego incydentu. Miano- 
wicie, jeden z obecnych na odczy” 
cie zaczął głośno lżyć prelegenta. 
Policja zlikwidowała zajście usu- 
wając manifestanta z sali. 

Wszelkie 

MASZYNY biurowe 
czyśtimy i reperujemy 

tanio, szybko i dokładni 

„Block-Brun* Sp. Akc. 
Oddział w Wilnie, 

Mickiewicza 31, telef. 375. 
Uwaga: W roku 1926 warsztaty nasze 

zreperowały 358 maszyn biurowych. 

  

rody tego kraju, nasycić się moe 
rzem i poznać wysoką kulturę te- 
go narodu. Z tego okresu też da- 
tuje się moja znajomość z Finlan- 
dją, skąd wyniosłem wrażenia do 
dziś dnia niezatarte. 

Były to czasy, gdy Suomi, u- 
porczywie dążąca do niezależności 
politycznej względem Rosji, żyła 
okruchami autonomii, stale uszczu- 
planej przez rząd carski. Zanim 
rewolucja marcowa 1917 roku nie 
zerwała tych sztucznych więzów z 
Petersburgiem, jedynym bodaj, ale 
potężnym znakiem niezawisłości 
kraju była jego kultura. 

Ten kontrast, jaki rzucał się w 
oczy przyjezdnym w trzy godziny 
po wyjeździe ż Petersburga wymow- 
niej świadczył o tężyźnie duchowej 
i odporności Finlandji, W Peters- 
burgu pod wpływem niepowodzeń 
wojennych coraz bardziej zacierał 

pełni żywy ruch narodowy fiński. 
Poczynający się od drugiego dzie- 
siątka XIX w., pchnięty silnie na- 
przód przez założone w r. 1831 
Fińskie Towarzystwo Literackie 
odgrywające aż do zwołania sejmu 
rolę kierowniczą w społeczeństwie 
wzmaga się niezwykle od rozpo- 
częcia działalności sejmu. 

Tworzy go drobna początkowo 
garstka, pochodzącej z ludu inteli- 
gencji fińskiej. Zyskuje sobie wkrót- 
ce sympatję i posłuch wśród mas 
i rozpoczyna walkę na razie O 
równouprawnienie, a potem o prze- 
wagę języka fińskiego nad panują- 
cym w kraju szwedzkim. Ten dru- 
gi był językiem inteligencji, ducho- 
wieństwa, urzędów etc. Wkrótce 
ruch potężnieje. Tworzą się dwie 
partje. Młodych działaczy fińskich 
przeciwnicy przezwali fenomanami 
(anal. do: litwomanami), wzamian 
zaś otrzymali nazwę swekomanów. 
Rządy carskie starają się wygry- 
wać jednych przeciwko drugim, 
popierając młody ruch fiński. 

W roku 1863 Aleksander Il u- 
znał ukazem język fiński, zasadni- 
cz0,za równouprawniony ze szwedz- 
kim. Rozpoczęło się stopniowe 
wprowadzanie go do urzędów, 
upaństwowianie szkół fińskich przez 
sejm (1881). 

Wkrótce potem rząd carski roz- 
poczyna energiczną akcję rusyfika- 
torską. 

W r. 1901-ym została zniesiona 
odrębna armja Finlandji, co już o- 
statecznie podważyło tradycyjną lo- 
jalność społeczeństwa finlandzkie- 
go. Liczne potem następujące ogra- 
niczenia dopełniły miary i na wi- 
downię wystąpiła przejawami swej 
działalności Partja Czynnego Oporu, 
której pierwszą ofiarą pada (wkrót- 
ce po wojnie rosyjsko-japońskiej) 
znienawidzony gen. gub. Bobri- 
ków. 

Potem nastąpiły inne akty te- 
roru, strajki powszechne, które 
wywołały zniesienie wszystkich (od 
1899 r.) ograniczeń rosyjskich. No- 
wą falę akcji rusyfikatorskiej roz- 
począł Stołypin, poczem trwa- 
ła aż ona do rewolucji 1917 roku. 

Wojna wywołała w Finlandji 
sympatje ku Niemcom. 

Z finskiej młodzieży, która wy- 
emigrowała z kraju utworzył się w 
Niemczech dwutysięczny pułk „je- 
grów", który potem walczył prze- 
ciwko Rosji. Po rewolucji rosyj- 
skiej państwo fińskie zaczęło za- 
częło się w szybkiem tempie orga- 
nizować. Ostatecznie uniezależniło 
się od Rosji równocześnie z prze- 
wrotem bolszewickim. * 

Dziś trzy miljonowy naród fiń- 
ski jest w pełni swego rozwoju. 
Pomyślna sytuacja gospodarcza wy- 
soki poziom cywilizacyjny, pod 
każdym względem dają gwarancję 
dalszego świetnego rozkwitu. 

S. Klaczyński. 

  

Z Litwy Kowieńskiej. 
„Letuvis* odpowiada Radziwiłłowi. 

„ „„KOWNO, 20. V. (ATE). „Lietuvis“, która swego czasu umieściła list ks, Ra- 
dziwiłła, domagający się wstrzymania reformy rolnej, zamieszcza dziś odpowiedź 
na dei zawarte w tym liście. 

anitm „Lietuvis" żądania ks. Radziwiłła, dotyczące zwrotu majątków oby- 
watelom ziemskim, są niemożliwe do przyjęcia. pe и ” 

Kto będzie bronił aresztowanych 
członków bojówki endeckiej. 

Aresztowani w liczbie 7 osób 
członkowie t. zw. „Straży Narodo- 
wej* osadzeni są w więzieniu Śled- 
czem przy ul. Dzielnej w Warsza- 
wie na t. zw. popularnie „Pa- 
wiaku“. 

Obrony bojowców ze „Straży 

Narodowej“ ma się podobno pod- 
jąć adwokat Niedzielski. Prawdo- 
podobnym jest też udział w obro- 
nie adwokatów Zabłockiego i Ki- 
jeńskiego (obrońcy  Niewiadom- 
skiego, mordercy ś. p. Pierwszego 
Prezydenta Narutowicza). (cz) 

  

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego! 

się ów pokost europejski z takim 
trudem nakładany na niechętne 
kulturze zachodu masy, coraz jaw- 

niej wę w zewnętrznym 
wyglądzie miasta niechlujstwo, za- 
niedbanie, chamstwo uliczne i nie- 
ład, gdy tymczasem miasta i mia- 
steczka „czuchonskawo kraja“ šwie- 
cily czystošcią i porządkiem. Przy- 
ježdžalo się tam jak do oazy. Kto 
z Rosji nigdy nie wyjeżdżał, ten w 
Finlandji dopiero nabierał właści- 
wego pojęcia o znaczeniu słowa: 
Europa. „Szeroka natura" peters- 
burżanina czuła się tam nieswojo. 
Ani plunąć swobodnie na trotuar, 
ani łupiną pestek strzyknąć przez 
zęby, ani niedopałka rzucić—nie- 
sposób. Porządek krępujący ruchy 
i psujący humor. Nadomiar zimny, 

nieufny stosunek mieszkańców do 

przybyszów, mówiących po rosyj- 
sku, pod którym kryła się niena- 
wiść dla najeźdźcy zmuszał do skra- 

cania i ograniczania pobytu do 
minimum. 

Polacy natomiast czuli się tam 
zgoła inaczej. Po wyjaśnieniu nie- 
porozumień (bo wszystkich przy” 
bywających z Pitra turystów i let- 
ników brali, oczywiście, finlandczy= 
‘су za moskali) atmosfera odrazu 
przybierała normalną temperaturę 
i pobyt czyniła miłym. Może jedy- 
nym wtedy cieniem była koniecz- 
ność przykra dla obu stron poro- 
zumiewania się w języku rosyjskim. 

Język finlandzki jest trudny 
do opanowania. Ucho polskie u- 

derza jego miękkość i rozciągły 
akcent, co sprawia z początku 
wrażenie, iż jest on prawie nie- 
możliwy do opanowania. Jednakże 
po dłuższem wsłuchaniu się weń 
chwytało się pojedyńcze wyrazy 
i częściej używane zwroty i ten i 
ów zuchwalec usiłował popisać się . 
konwersacją, co naturalnie wywo- 

Nr. 115 (864) 

Przed wyborami do Rady Miejskiej 
Pierwsze posiedzenie Głów- 

nego Komitetu Wyborczego 

W dniu 19 b. m. pod przewod- 
nictwem p. mec. W. Łuczyńskiego 
odbyło się pierwsze posiedzenie 
Głównego Komitetu Wyborczego, 
na które przybyli wszyscy bez wy- 
jątku członkowie w liczbie 11, 
wchodzący w skład Gł. Komitetu 
Wyborczego. 

Po odczytaniu sprawozdania z 
dokonanych już czynności przygo” 
towawczych związanych ze stroną 
techniczną wyborów—Główny Ko- 
mitet Wyborczy dokonał pedziału 
miasta na 57 obwodów głosowa- 
nia, jak również ustalił lokale u- 
rzędowania poszczególnych obwo* 
dowych Komitetów Wyborczych, w 
których czynności urzędowe odby- 
wać się będą popołudniu pomiędzy 
godziną 4 a 8 wiecz. 

Następnie poszczególni człon 
kowie Głównego Komitetu Wybor- 
czego przedstawili spis kandydatów 
na członków obwodowych Komi- 
tetów Wyborczych, proponowanych 
przez nich w imieniu poszczegól- 
nych grup wyborów. Do każdego 
z wymienionych miejskich Komi- 
tetów Wyborczych w myśl obo- 
wiązującej na naszym terenie ordy- 
nacji wyborczej wejdzie 5 osób. 

Ponadto Gł. Komitet Wyborczy 
ustalił wytyczne dla formowania 
składu osobowego obwodowych 
Komitetów Wyborczych a zarazem 
uchwalił, by biuro Gł. Komitetu 
Wyborczego w myśl powyższych 
wytycznych sporządziło w ciągu 
jednej doby projekt składu osobo- 
wego poszczególnych obwodowych 
Komitetów Wyborczych. Projekt 
ten rozpoznawanym był w dniu 
wczorajszym na drugim z rzędu 
posiedzeniu członków Gł. Kom. 
Wyborczego. 

Wreszcie na zapytanie poszcze- 
gólnych członków Głównego Ko- 
mitetu Wyborczego przewodniczą- 
cy p. mec. Łuczyński wyjaśnił, iż 
liczba radnych w przyszłej Radzie 
Miejskiej ustalona została na 48 
osób, czyli, że skład ilościowy no- 
wej Rady Miejskiej nie ulegnie 
zmianie. Powodem tego jest posłu- 
giwanie się jedynym istniejącym u 
nas urzędowym spisem  przepro- 
wadzonym w roku 1919, który 
określa ilość mieszkańców Wilna 
cyfrą 130,000. 

Jak wiadomo ilość radnych 
uzależniona jest od ilości miesz- 
kańców. W myśl obowiązującej u 
nas ordynacji wyborczej na 100,000 
mieszkańców przypada 45 manda- 
tów, każde zaś następne 10,000 
otrzymuje 1 mandat. 

Po dokonaniu tych wyjaśnień 
przewodniczący Gł. Komitetu Wy- 
borczego p. mec. Łuczyński zam- 
knął pierwsze posiedzenie Gł. Kom. 
Wyborczego. (S) 

Prace biur meldunkowych. 

Dowiadujemy się, iż prace biur 
meldunkowych zdniem dzisiejszym 
zostały ukończone, t. j. wypisane 
zostały z ksiąg meldunkowych 
wszystkie osoby uprawnione do 
głosowania. 

Z początkiem przyszłego tygod- 
nia przystąpią urzędnicy zatrudnie- 
ni w biurach meldunkowych do 
sporządzenia dokładnego spisu ob- 
cokrajowców w liczbie 9052 osób, 
pozbawionych prawa głosu. (S) 

Rozłam wśród Rosjan. 

Przed kilkoma dniami podawa- 
liśmy o możliwości rozłamu wśród 
Rosjan na tle wyborów do Rady 
Miejskiej. Rozłam ten stał się już 
obecnie faktem dokonanym. 

Na tle dążenia do utworzenia 
wspólnego bloku z Rosjan, Niem- 
ców, Litwinów i Białorusinów za- 
rysowały się wśród Rosjan różnice 
zdań, które w rezultacie doprowa- 
dziły do odseparowania się części 
społeczeństwa rosyjskiego i utwo- 
rzenia Centralnego Rosyjskiego Blo- 
ku Wyborczego z pułk. b. armji 

ływało pobłażliwy a przecież życz= 
liwy uśmiech na ustach Finland- 
czyków. 

Wspomnieniem, do którego myśl 
najczęściej powraca jest przecież 
tameczny krajobraz. „Krainą tysią- 
ca jezior" — nazwano pięknie ten 
szmat ziemi skalistej, porosłej la- 
sem iglastym i na ogromnej prze- 
strzeni stykającej się z morzem. 
Pewna dzikość pejzażu wiejskiego, 
jakaś pierwotność obszarów mało- 
zaludnionych wywiera na przyby- 
sza specjalny a potężny urok. Czu- 
je się twardość tej ziemi i związek 
z nią charakteru ludzi, napozór 
suchych, milczących, zamkniętych 
w sobie, a promieniujących jakąś 
nieustępliwą energją życiową, któ- 
ra z opornej gleby ojczystej umia- 
ła wykrzesać kulturę O tak wyso- 
kim poziomie. 

I niewątpliwie w walce z tą 
dziką przyrodą kształtował się w 

rosyjskiej Lipskim na czele. Pozos- 
stała część społeczeństwa rosyjskie- 
go trwa w dalszym ciągu na sta- 
nowisku blokowym i weszła Osta- 
tnio znowu w pertaktacje ze staro- 
wierami celem pozyskania ich do 
kombinacji blokowej. 

W każdym razie należy zauwa- 
żyć, że Centralny Komitet Wybor- 
czy, który reklamuje się na łamach 
nowego pisma rosyjskiego „Złotyj” 
niema widoków na uzyskanie przed- 
stawicielstw w Radzie Miejskiej. 

Ogromna większość społeczeń- 
stwa rosyjskiego trwa przy kom- 
binacji blokowej. 

Żydowska inteligencja pra- 
cująca a wybory. 

Dowiadujemy się, że w Wilnie 
powstał w ostatnich dniach nowy 
żydowski komitet wyborczy, mia- 
nowicie, Komitet Wyborczy Pracu- 
jącej Inteligencji Żydowskiej. 

Komitet powyższy został utwo- 

rzony na Odbytem przed paroma 
dniami zebraniu, w którem wzięli 

udział licznie zgromadzeni żydow- 

scy lekarze, adwokaci, inżyniero- 
wie i przedstawiciele różnych za- 
wodów wyzwolonych. 

Nie została jeszcze zdecydowa- 
na kwestja czy powyższy komitet 
wyborczy wystawi własną listę wy- 
borczą, czy też zblokuje się z któ- 
rymkolwiek z już istniejących ży- 

dowskich komitetów wyborczych. 
Jak jednak donosi sjonistyczny 
„Cajt” na wspomnianem wyżej ze- 

braniu panował nastrój nieprzy- 
chylny do t. zw. „Żydowskiej Listy 
Narodowej *. 

Na czele komitetu wyborczego 
żydowskiej inteligencji pracującej 
stoją ludzie bezpartyjni, oraz część 

ludowców-demokratów, nie chcą- 

cych iść do wyborów w bloku z 

sjonistami. (cz). 

Agitacja przedwyborcza 
„Bundu*. 

„Bund“ rozwija nader energicz- 
ną akcję przedwyborczą. Dzielnico- 
we komitety „Bundu** utworzone 
w poszczególnych dzielnicach mia- 
sta, oraz na przedmieściach, jak 
Nowogród, Antokol, Snipiszki i t. d. 
prowadzą usilną agitację przedwy- 
borczą przy pomocy wielkiej liczby 
ulotek agitacyjnych. 

Akcja przedwyborcza partji 
„Poaleį-Sjon“. 

W porównaniu z „Bundem*, 
socjalistyczno - sjonistyczna partja 
„Poalej-Sjon* prowadzi dość słabą 
akcję przedwyborczą. Partja ta pró- 
bowała nawiązać kontakt z innemi 
ugrupowaniami  socjalistycznemi, 
należącemi do Okręgowej Rady 
klasowych związków zawodowych, 
w sprawie zawarcia z temi ugru- 
powaniami ogólno - robotniczego 
bloku wyborczego. Kwestja ta jed- 
nak znajduje się w stanie niezde- 
cydowanym. (cz.) 

Meksyk... a wybory do Ra- 
"dy Miejskiej. 

Komu jak komu, ale endekom 
i chadekom stanowczo zabrakło 
haseł. Bóg i Ojczyzna nie pomo- 
gły. Obóz Wielkiej Polski, który 
złośliwi zwą Obwieśpolem zban- 
krutował. Niema już naiwnych, 

którzyby szli na Jep szumnych fra- 
zesów. Obecnie więc endecy i cha- 
decy wynaleźli nowe hasło. 

Oto prowadząc agitację przed- 
wyborczą zwołują wiec pod has- 
łem... obrony świętowania niedzieli 

oraz w sprawie... prześladowania 
katolików w Meksyku i w Bol- 
szewji. 
i Taki wiec ma się odbyć 26 
kM 

Co ma wspólnego Meksyk z 
wyborami do Rady Miejskiej, na- 
pewno sami endecy nie wiedzą. 

Popierajcie przemysł krajowy! 

  

ciągu wieków i urabiał charakter 
Finlandczyków. Sądzę, że niebar- 
dzo się omylę, jeśli powiem, że 
hart jest naczelną cechą tego cha- 
rakteru, hart, wsparty stanowczością 
przechodzącą w upór i zaciętość, 
hart w pracy i wytrwaniu w cię- 
żkich warunkach niewoli po =:tycz- 
nej, tak szczęśliwie przezwyciężo- 
nej, jak później przezwyciężona zo- 
stała, rozpętana przez bolszewików 
w 1918 roku, zawierucha rewolu _ 
cyjna. 

Tym hasłem i uporem w pracy 
zbrojny, naród finlandzki idzie ku+ 
coraz lepszej przyszłości... 

Oto wrażenia, które wyniosłem 
z bliższego zetknięcia się przed 
laty z ojczyzną i rodakami bawią- 
cych dzisiaj w Wilnie naszych 
Gości 
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Žycie gospodarcze. Wieści i obrazki z kraju 

Finlandja zajmuje powierzchnię 
387.6 tys. klm.*. Ludności posiada 
3.4 miljon. Jednem z najważniej- 
szych bogactw naturalnych Finlan- 
dji jest drzewo. Według ostatnich 
obliczeń 25, 26 milj. ha czyli oko- 
ło 13,53% całej powierzchni Finlan- 
dji pokrywają lasy. Jeżeli opierać 
się na absolutnych liczbach naj- 
większe obszary leśne w Europie 
„posiada Rosja drugie miejsce zaj- 
"muje Fialandja. 

Il ść ha leśnych: 

Rosja . 160.800 tys. 
Finłandja . 25.260 4 
Szwecja 14014 „ 
Niemcy 128135 
Polska . 9000 „ 
Jugosławja 1360. „ 
Norwegja . ŁBIE". 
Rumunja . YEA0G >. 
Czechosłowacja. 4660 „ 
Austrja . . . 3140 „ 

Ilość ha na 1 mieszkańca: 

Rėsja“: 74 +1.28 
Finlandja . . . 1.80 
Szwecja . 4.01 
Niemcy . . „214 
Polska. . . 0.33 
Jugoslawja „0.61 
Norwegja . ‚ . 0.43 
Rumurja . ‚ „0.43 
Czechosłowacja. . 034 
Aura |. 051. 050 

Dane o powierzchni lasów nie 
dają dokładnego obrazu gospodar- 
ki leśnej, wskaźnikiem odpowied- 
nim jest przyrost roczny czyli 

* zdolność produkcyjna lasów. 
Przyrost drzewa w poszczegól- 

nych państwach da się ująć w na- 
stępujących liczbach: 
Finlandja. . 44.4 miljon. m* 
Szwecja . . 34.0 iš е 
Polska ы ов 280 Ё 5 
Czechosłowacja . 16.0 * = 
Rumunja „140 = a 
Norwegja > 1031 й, 2 
Austria ©. | 3 * Т 
i Rosja (w przybliżeniu) 97.12. 

Po potrąceniu z przyrostu drze- 
wa niezbędnej ilości na własne po- 
trzeby, Rosja jest państwem, które 
dysponuje większą ilością drzewa 
na eksport, dalej idzie Finlandja. 
Eksploatacja terenów leśnych w 
Rosji o tyle jest utrudnioną, że 
kraj ten posiada słabo rozwinięte 
linje komunikacyjne, wobec cze- 
go wśród państw europejskich fak- 
tycznie eksploatacyjnie pierwsze 
miejsce zajmuje Finlandja. 

Dotychczas Finlandja  wywoziła 
większą część swego drzewa na 

- rynki zachodniej Europy do Anglji, 
Francji, Holandji, Belgji i Danji. W 
roku 1923 całkowity wywóz drze- 
wa tartego z Finlandji wynosił 
4.207.000 m* czyli około 900.000 
stand., z czego około 845.000 stand. 
wywieziono do wyżej wskazanych 
państw. 

W mniejszych ilościach wywozi 
Finlandja przetarte drzewo do Nie- 
miec, Szwecji, Norwegji oraz do 
Afryki, Argentyny i Australji, O- 
statnio rozpoczęto wywóz również 
do Stan. Zjedn. A. P. 

W stanie nieobrobionym Fin- 
landja wywozi drzewa również du- 
żo, np. w r. 1924 eksport wyraził 
się w liczbie 2 983.000 m». 

Dalej zasługuje na uwagę prze- 
mysł żelazny Finlandji, który w la- 

-tach przedwojennych wykazał nie- 
spodziewany rozwój, tamowany 
przez trudności w zaopatrywaniu 
go w tworzywa zagraniczne (žela- 
z0—mangan i żelazo—krzem) oraz 
w materjaly ogniotrwałe. 

W latach 1919—1920 wobec 
znacznego popytu na żelazo i stal 
przedsiębiorstwa hutnicze zaczęły 
inwestować dość znaczne fundusze 
w celu rozszerzenia i technicznego 
ulepszenia zakładów. Spadek mar- 
ki fińskiej zmusza przedsiębiorstwa 
do zwiększenia kapitałów zakłado- 
wych. Obecnie znaczną przeszkodą 
rozwoju hutnictwa jest Ostra kon- 
kurencja Niemiec, Francji i Belgii 
Oraz braku opieki rządu; przemysł 
hutniczy niemal zamiera. Nie moż- 
na jednak wyprowadzać wniosków 
o beznadziejnie ztym stanie hut- 
nictwa na przyszłość, tem więcej, 
że przemysł ten jest niezbędny dla 
państwa ze względów wojskowych. 
Finlandja posiada 4 stalownie mar- 
tinowskie z walcowniami, których 
zdolność wytwórcza wynosi rocz- 
nie 25.000 tonn. 

Przemysł przetwórczy nie jest 
znany, największa  wytwórczość 
wykazują odlewnie i warsztaty me- 
chaniczne. Według danych urzędo- 
po wartość wytwórczości za rok 
924 wynosiłą 744.875.900 mk. fin. 

(1924 r. 100 mk.=ok. 13 złotych 
w złocie). 

Fabryki celulozy, papiernie, fa- 
bryki zapałek pracują przeważnie 
na eksport. 

Poważnie przedstawia się rów- 
nież przemysł tkacki zwłaszcza lu- 

'_„ Wiadomości gospodarcze o Finlandji. 
dowy, zatrudniający zgórą 14.000 
robotników, zaspokaja jednak kon- 
sumcję krajową i znaczenia ekspor- 
towego niema. 

Ogólnie biorąc p/g posiadanych 
danych stan przemysłu ilościowo, 
co do warsztatów, robotników ;i 
wartości produkcji przedstawia się, 
jak niżej: 

Liczba 
Rok zakładów 

1915 4.982 
1918 4.098 
1920 2.920 
1922 3.294 

Liczba _ Wartość 
robotnik. produkcji. 

100.905 884 milj. mr fin. 
82.471 2.065 , 

117.229 6.167 , 
132.842 8.085 , 

Pomimo swego rolniczo i prze- 
mysłowo leśnego charakteru Finlan- 
dja posiada dość rozwinięte życie 
miejskie — handlowe. 

W życiu społ.-ekonomicznem 
Finlandji odgrywają pierwszorzęd- 
ną rolę środki komunikacyjne, któ- 
rych rozwój jest utrudniony wsku- 
tek rzadkiego zaludnieńia, gdyż po- 
woduje przy inwestycjach znaczne 
koszta. Finlandja posiada znaczną 
ilość kanałów, kanał tylko Sajmeń- 
ski, łączy odległe połacie kraju z 
zatoką fińską i ma 59.3 kim. dłu- 
gości. 

Sieć kolejowa stale się zwięk- 
sza nie przeszkadzając, a uzupeł- 
niając funkcjonowanie kanałów, 
które są najważniejszemi arterjami 
komunikacyjnemi i handlowemi. 

W roku 1921, Finlandja posia- 
dała zgórą 4318 klm. kolei. 

Rolnictwo znajduje się w Fin- 
landji w ciężkich warunkach, skut- 
kiem surowości klimatu utrudnia- 
jącego kulturę rolną. 

Zaledwie 8,4 proc. powierzchni 
kraju stanowią grunta, na których 
może się rozwijać rolnictwo wraz 
z ogrodnictwem i hodowlą bydła. 
Żyto, jęczmień, owies, groch i kar- 
tofle są głównemi produktami rol- 
nemi Finlandji. Produkcja krajowa 
nie wystarcza na zaspokojenie po- 
trzeb ludności, skutkiem czego przy- 
wóz produktów spożywczych jest 
konieczny. Rozwija się natomiast 
dobrze hodowla bydła wraz zgo- 
spodarstwem  mlecznem; oparta 
na kooper. rolnych, przed wojną 
już Finlandja wywoziła rocznie do 
12 milj. klg. masła. 

Duże znaczenie dla Finlandji 
ma rybołóstwo, jak morskie tak 
i rzeczne. Łosoś, sztremleng (sledž 
bałtycki), szprot oto są główne 
plony rybołóstwa. 

Jednak Finlandja pod względem 
handlowym dotychczas jest krajem 
o bilansie handlowym biernym a 
mianowicie; 

Import. Eksport. Nadwyżka 
1900 270 milj. 197 m. — 73m 
1910 384 ‚ 290 „ — 94m 
1915 '578 > 266 „ —311 м 
1920 3.626 „ 2.926 „ —700m 
1922 3.969 „ 4.467 „ —498m 

Dopiero w ostatnich latach Fin- 
landja zaczęła odradzać się i utrwa- 
lać swój handel zewnętrzny dodat- 
nio. Widoczną jest jednak stała 
ekspansja handlowa Anglji i Nie- 

miec. : 
Udział Polski w obrocie hand- 

lowym Finlandji, z którą zawarto 
w r. 1924 traktat handlowy, jest 
dotychczas nieznaczny, posiada je- 
dnak tendencje rozwojowe. 

Eksport Polski do Finlandji wy- 
nosił: 
w r. 1923 24 662 tys. mk. fin. 
w r. 1924 z górą 45.000 yw 

Wywozi się z Polski przeważnie 
artykuły spożywcze i kolonialne, 
oleje, tłuszcze, wosk it.p. Ostatnio 
zwiększył się wywóz węgla i cukru, 
który przedstawia się w następują- 
cy sposób: 

Wywóz z Polski do Finlandji 

WĘGLA w tys. tonn 
1924 — 0.7 
1925 — 16.4 
1926 — 382.0 (najwięcej w III i IV 

kwartale roku). 
CUKRU 

Kampanje w tys.tonn w tys.złot. 
w złocie 

1924—5 6.192 3.872 
1925—6 18.185 6.468 

1926 Świ obcej) 6432 | 2473 
Rząd finlandzki przeprowadził 

stabilizację marki i równowagę bud- 
żetową Dzięki zaś planowej poli- 
tyce gospodarczej zmierza Finlan- 
dja do polepszenia stanu gospo- 
darczego kraju. 

K. Błażewicz. 

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardla i nosa 

Jagiellońska 9—3. 4250 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. W. P. Z. 

WILEJKA pow. 

Promyki i cienie wilejskie. 

Dzięki staraniom prezesa zarzą- 
du Obwodu Związku Strzeleckiego 
w Wilejce p. inż. Bochońskiego, 
odbywały się w przeciągu 3 dni 
seanse kinematograficzne, dochód 
z których przeznaczony został na 
rzecz wspomnianego Obwodu. 

Aparat kinematograficzny wy- 
pożyczony został zarządowi Obwo- 
du dzięki uprzejmości p. majora 
Mirgałowskiego — d-cy |-go bao- 
nu O. P.—film zaś — p. t. „Złoto, 
szczęście, łzy”... sprowadzono z 
Wilna. 

Mimo, iż seanse kinematogra- 
ficzne odbywały się w Wilejce bo- 
daj poraz pierwszy — zaintereso- 
wanie publiczności było słabe. 

Powodem tego było prawdopo- 
dobnie to, iż po pierwsze—seanse 
były zbyt późno i nieodpowiednio 
zareklamowane, po drugie—co sta- 
nowi bodaj najważniejszą przeszko- 
dę w urządzaniu wszelkich imprez— 
brak odpowiedniego lokalu, ©- 
raz po trzecie — dobór odpowied- 
niego filmu również stanowi wiele 
o powodzeniu. 

Mamy nadzieję, iż w przyszło- 
Ści urządzane będą tego rodzaju 
imprezy z większą oględnością — 
a przedewszystkiem z lepszem przy- 
gotowaniem. 

W każdym razie zarządowi Ob- 
wodu Związku Strzeleckiego, a 
przedewszystkiem jego prezesowi 
należy się podziękowanie za pró- 
bę i starania o urozmaicenie mo- 
notonji prowincjonalnej. 

* * 
* 

Prawie jednocześnie z urządze- 
niem seansów kinematograficznych 
zapowiedziała przyjazd swój do 
Wilejki „Reduta“. 

Szkoda tylko, iž bawila tu za- 
ledwie 1 dzień, dając dwa przed- 
stawienia—z których jedno—popo- 
łudniowe dla młodzieży szkolnej i 
żołnierzy — drugie wieczorowe -— 
dla szerszej publiczności. 

Wystawiane były „Śluby Pa- 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 20-go maja 1927 r. 

w hurcie. 

  

  

  

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 
Żyto za 100 klgr. ° 51—55 

jęczeć b 40-53 Jęczmień browarowy — 
„ na kaszę 45—47 

Pszenica 60—63 

Oleje: 
Iniany 2.25 

pokost 2.60 
makuchy 43 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 110—130 
= żytnia 50 proc. 90—100 
»  razowa — 

Mięso 
wołowe za 1 kg. 2.40—2.60 

cielęcina 1.80—2.00 
baranina 2.50—2.60 
wieprzowina 3.00—3.20 
65 12—13 
aczki 6.00—8.00 

indyki 20—22 
Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.40 
smalec wieprzowy 4.50—4,80 
Nabiał: 
masło niesolone 1.00—7.50 

solone 5.50—6.00 
śmietana za 1 litr 2.00—2.20 
twaróg 1.50—1.80 
Jaja za 10 sztuk 1.20—1.40 

Skóry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa)| 
za | kg. 10.00—14,00 
chrom za stopę 2.70—4.50 
gemza ® 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosna 10—14 

brzoza 11—14 

Ceny na giełdzie warszawskiej: 

Żyto 100 kgl. . . 53—54- 
Pszenica. . . . 62—63 
Jęczmień browar. — 48 
Jęczmień na kaszę — 
Owies sósóżówa 46,50 
  

Giełda Wileńska w dniu 
20. V. r. b. 

żąd. tranz. 
8% L. Z. Państ, B-ku e) 

Roln. za 100 zł. — 1,59 (92%) 
Цж zastaw. Wil. B. 

msk. zł. 100 50,90 50,70  -- 

Giełda Warszawska w dniu 
20-V. b r. 

L Wsluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,902 8,94 8,90 

II. Dewizy 
Londyn 43,43 43,54 2 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,— 3509 34,91 
Praga 26,52 2656 2644 
Genewa 17202 17245 171,59 
Rzym 45,95 49,07 48,83 

AKCJE 

Bank Handlowy 1,90 
Bank Polski 155—152,50—153 
Związ. spółek zarobk. 96—96,50 
Lilpop 44,25—33—33,50 

ес 82,25 
Modrzejów 10,58—10,15—10,25 

nieńskie* Fredry przy szczelnie 
- zapełnionej sali. 

Jak do tej pory, podobne spo- 
radyczne imprezy są jedyną godzi- 
wą rozrywką tej zapadłej pro- 
wincji. 

Ale trudno się dziwić, że Wi- 
lejka nie może zdobyć się choćby 
na stały kinematograf, któryby: — 
tak, jak w Mołodecznie — przy 
odpowiedniem urządzeniu i stara- 
niach miał bezwzględnie powo- 
dzenie. 

Najważniejsza bolączka — to 
kompletny brak lokalu! 

Sprawa budowy domu ludowe- 
go idzie takiem tempem, że „żół- 
wi krok byłby w stosunku do tego 
blyskawicą“! ! 

Jeśli porówna się te dwa blis- 
ko siebie leżące miasteczka powia- 
towe, t. j. Wilejkę i Mołodeczno, 
to różnica między niemi aż razi. 

Mołodeczno — podobne obra- 
zem, zaludnieniem i sposobem za- 
budowania raczej do Średniej wio- 
ski w b. Kongresówce — zbudowa- 
nej na rozstajnych drogach — po- 
siada jednak dwie perły w swoich 
budynkach. — Są to: nowy gmach 
starostwa i „Dom Żołnierza" — 
stanowiący własność 86 p. p., w 
którym mieści się Spółdzielnia Żoł- 
nierska i bardzo ładna salka tea- 
tralna. — Dalej posiada Mołode- 
czno dwie elektrownie — jedną ko- 
lejową — a drugą wojskową — 
które zaopatrują całe miasteczko 
w światło elektryczne. 

Pozatem kolejarze mają swoją 
salę teatralną i kino. 

Otóż tego wszystkiego brak Wi- 
lejce — miasteczku ładnie i regu- 
larnie zabudowanemu. 

Czem to wytłumaczyć — trud- 
no narazie powiedzieć. 

W każdym razie winny wilej- 
skie władze komunalne wziąć się 
energiczniej do pracy i pod tym 
względem choćby dorównać temu 
mizernemu Mołodecznu — od nie- 
dawna zaledwie wyniesionemu do 
godności „miasta powiatowego”. 

Może teraz na czasie będzie 
przypomnieć panu burmistrzowi 
wilejskiemu, iż przed dwoma laty 
odrzucił propozycję pewnego to- 
warzystwa — mającego zamiar za- 
łożyć elektrownię w Wilejce — o- 
biecując uskutecznić to kosztem 
i na korzyść Magistratu. 

Tak zwykle bywal.. 
W. M. C-ski. 

MOŁODECZNO. 

Echa 3 Maja. 
Uroczystości obchodu 3 Maja 

rozpoczęły nabożeństwa: w koście- 
le, cerkwi i synagodze, poczem 
odbyła się defilada z udziałem 86 
p.p., Związku Strzeleckiego, hufca 
harcerskiego, straży ogniowej oraz 
organizacyj młodzieży. 

Po południu z inicjatywy Zw. 
Strzeleckiego odbyły się zawody 
strzelecko-sportowe (biegi, rzut ku- 
lą, rzut granatem, skok w dal), w 
których pierwsze nagrody zdobyli 
starannie wyćwiczeni strzelcy. U- 
roczystości zakończył mecz foot- 
balowy, oraz wieczory towarzyskie 
w Domu Ludowym i Ognisku Ko- 
lejowem. (b) 

KRAŚNE. 

Po uroczystych nabożeństwach 
w świątyniach miejscowych wyznań, 
odbyła się defilada, w której u- 
czestniczyły stacjonowane oddziały 
wojska, Związek Strzelecki, oraz 
miejscowe organizacje. 

Uroczystości zakończyły: kon- 
cert i przedstawienia teatralne w 
Domu. Ludowym. (b.) 

TURMONTY. 

Pożar. 
Onegdaj w czasie burzy uderzył 

piorun wdom Iwanowa w m. Tur- 
monty, powodując pożar, który 
wskutek silnej wichury zagrażał 
sąsiednim domostwom. 

Zaalarmowany stacjonujący w 
Turmontach oddział K. O.P. i 
miejscowa straż pożarna pożar .u- 
miejscowili. 

LANDWARÓW. 

Nieszczęśliwy wypadek. 
Dn. 16 b. m. w fabryce drutu 

i gwoździ „Platyna” w Landwaro- 
wie uszkodził sobie piłą rękę pod- 
czas pracy Kazimierz Mikuta, lat 
17. Pierwszej pomocy lekarskiej u- 
dzielono poszkodowanemu na miej- 
scu, a następnie odwieziono go do 
Wilna. 

BUJWIDZIE. 

Tragiczne skutki libacji. 
Dn. 15 b. m. po libacji w do- 

mu Emilji Rawdo, zam. w Bujwi- 
dzach, zmarł nagle prawdopodob- 
nie wskutek nadmiernego użycia 
alkoholu Jan Borowski, lat 45. 

TROKI. 

Aresztowanie złodziei. 

Policja aresztowała cygana Wła- 
dysława Sokołowskiego i Jana Jan- 

1 ma kulis kinematografu. 
Pokaz pracy atelier'owej. 
W „Sali Plastyków*, przed e- 

stradą ustawione stoją dwa „Jupi- 
tery* (duże lampy węglowe z re- 
flektorami) i „robią dzień”. Za nie- 
mi, w cieniu ustawiony filmowy 
aparat fotograficzny, którego kor- 
bkę kręci co chwilę p. operator. 
Na estradzie w jaskrawym blasku 
wspomnianych „Jupiterćw* prze- 
chadzają się piękne panie po jed- 
nej na raz, zmieniając się kolejno 
i w coraz innych, coraz efektow- 
niejszych występując toaletach od 
„Braci Szumańskich*. To „rewia 
mód", którą niebawem ujrzymy na 
ekranie. Tymczasem  asystujemy 
przy narodzinach tego filmu, de- 
monstrowanvych nam przez młode, 
ale ruchliwe i pomysłowe tow. 
„Światfilm”. | 

Syk— gaśnie jeden z „Jupiterów* 
to dopaliły się węgle, przerwa, 
trzeba założyć nowe. Wkrótce ciąg 
dalszy. Publiczność na sali przy 
stolikach siedząca nie wie co pię- 
kniejsze czy panie czy toalety, 
wszyscy obserwują z zajęciem. Per- 
sonel atelier ciągle w nerwowym 
ruchu. Mechanicy raz poraz popra- 
wiają lampy, p. reżyser rzuca u- 
wagi, poprawia, ustawia, dyryguje, 
p. operator kręci korbką aparatu i 
t. d.—jednem słowem jak w Ho- 
lywood. Mimowoli przychodzą na 
myśl opisy stamtąd. Wrażenie to 
potęgują próby „fotogeniczności* 
różnych amatorów aspirujących do 
karjery filmowej oraz tańce pla- 
styczne p. Kwiatkowskiej. I jedne 
i drugie poprzedzają i przeplatają 
„rewję mód*. 

Pokaz zaczęty o g. 22-ej m. 30 
skończył się po 2-ej nad ranem. 
Mimo późnej pory publiczność 
przez cały czas obserwowała de- 
monstracje z niesłabnącem  zainte- 
resowaniem. 

Działalność „Światfilmu* spot- 
kała się u centralnych władz z b. 
życzliwem zainteresowaniem a na- 
wet pewnem poparciem, które na 
razie przejawiło się w zwolnieniu 
tow. od niektórych formalności, 
względnie w b. znacznem  przy- 
śpieszeniu ich załatwienia. Z całem 
uznaniem należy podkreślić życzli- 
wość a także i poparcie, których 
nie szczędzą nowopowstałej pla- 
cówce w zrozumieniu jej znaczenia 
na gruncie wileńskim, pp. wojewo- 
da Raczkiewicz i wice-wojewoda 

Malinowski. : 
SK. 

  

Odezwa 

w sprawie „Tygodnia Mor- 
skiego*. 

W dziewiątym roku istnienia 
Państwa Polskiego zagadnienie że- 
glugi polskiej na morzu przyjęło 
kształty realne. 

Po szeregu prób dokonanych 
przez jednostki, Rząd Rzeczypos- 
politej skierował tworzenie floty 
narodowej na właściwe tory, bic- 
rąc czynny udział w tworzeniu To- 
warzystwa „Żegluga Polska" Sp. 
Akc. i w kupnie pięciu dużych o- 
krętów handlowych (Poznań, To- 
ruń, Katowice, Kraków, Wilno). 

Polska bandera handlowa na 
morzu jest najlepszem  stwierdze- 
niem przedsiębiorczości gospodar- 
czej Państwa Polskiego i służy naj- 
żywotniejszym interesom  gospo- 
darczym narodu polskiego, zdoby- 
wając dla niego nowe rynki zby- 
tu, nowe źródła zarobku. 

Inicjatywa Rządu nie może i nie 
powinna pozostać bez czynnego 
poparcia całego narodu. 

Bez wysiłków całego społeczeń- 
stwa usiłowania Rządu nie mogą 
osiągnąć zamierzonego celu. 

Wyrazem zorganizowanej w 
tym kierunku woli zbiorowej jest 
Liga Morska i Rzeczna. 

W wspólnych wysiłkach całego 
narodu do utworzenia potęgi Pań- 
stwa na drodze rozwoju floty na- 
rodowej, także wierne swej trady- 
cji Wilno musi wziąć wybitny u- 
dział. 

W tym celu Wileński Oddział 
Ligi Morskiej i Rzecznej zwraca się 
do wszystkich obywateli o popar- 
cie zamierzeń Ligi przez wzięcie u- 
działu w nadchodzącym „Tygodniu 
Morskim* w Wilnie. ; 

Tydzień Morski (od dn. 22 do 
29 maja włącznie) ma za zadanie 
budzenie rok rocznie Świadomości 
znaczenia morza dla Polski i two- 
rzenia funduszów potrzebnych na 
„realizowanie planów Ligi. 

Każdy wilnianin powinien prze- 
to poprzeć Tydzień Morski i przy- 
czynić się do powiększenia fundu- 
szów Ligi Morskiej i Rzecznej, któ- 
ra na swej banderze wypisała has- 
ło morskiej potęgi Polski. 

Zarząd 
Oddział Ligi Morskiej 

i Rzecznej w Wilnie. 

Wilno, dn. 21. V. 1927 r. 
  

Popierajcie T-wo Przeciwyruźlicze! 

Z Komitetu Obchodu Koronacji Cud. 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie Komitetu Obchodu Ko- 
ronacji Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. Zebraniu przewodniczył J. E. 
ks. biskup Michalkiewicz. 

Przedstawiciele poszczególnych 
sekcyj kolejno zabierali głos, in- 
formując Komitet o stanie pracy, 
oraz coraz to nowych projektach, 
zmierzających bądź to do uświet- 
nienia lipcowej uroczystości, bądź 
też należytej organizacji obchodu, 
objęcia opieką pielgrzymów, zapew- 
nienia im ulg i pomocy zarówno 
w samej podróży, jak też podczas 
pobytu w naszem mieście. 

Sekcja komunikacyjna uzyskała 
już od M-stwa Kolei przyrzeczenie 
udzielenia pątnikom zniżki kolejo- 
wej (33%). Pozatem Komitet uchwa- 
lił wystąpienie do władz, celem za- 
pewnienia miastu żywności, jak 
również niedopuszczenia do lichwy 
i to zarówno żywnościowej, jak i 
mieszkaniowej. 

Należy nadmienić, że Dowódz- 
two O.K. III zaofiarowało się z 
dostarczeniem odpowiedniej ilości 
kuchen polowych, z których będą 
mogły korzystać rzesze pątników. 

Prof. Ruszczyc imieniem sekcji 
artystyczno-dekoracyjnej informo. 
wał zebranych o daleko już posu- 
niętych pracach przygotowawczych 
związanych z dekoracją placu Ka- 
tedralnego i Ostrej-Bramy, ulic. 
przez które będzie się kierował 
pochód, jak również o imprezach 
artystycznych specjalnie przezna- 
czonych dla szerokich mas lud- 
ności. 

Projektowane przez prof. Rusz- 
czyca, który pracuje w ścisłym 
kontakcie z prof. Kłosem i prof. 
Krasnodębskim, imprezy, zapowia- 
dają się nader efektownie. Jak 
się dowiadujemy udział katolickiej 
ludności Liłwy Kowieńskiej nie 
jest dotychczas zdecydowany. (b). 

Mie dba o swoją ojczyznę ten, kto nie 
jest członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej, 
  

czenina, mieszkańca wsi Wasiluki, 
gm. trockiej, którzy, jak ustaliło 
policyjne dochodzenie, skradli w no- 
cy z 23 na 24 ub. m, klacz, nale- 
żącą do Racheli Olszewskiej ze wsi 
Zaleszczyzna, gm. trockiej. Soko- 
łowski zbiegł. 

Janczanina przekazano sędzie- 
mu śledczemu. 

PROZOROKI. 

Pożar. 

Dn. 16 b. m. we wsi Bułachy 
gm. prozorockiej wskutek wadliwe- 
go stanu komina spaliła się strze- 
cha słomiana domu mieszkalnego 
Pawła Bułacha. Straty 150 zł. 

DOŁHINÓW. 

Śmiertelne pobicie staruszka. 

Dn. 11 b. m. mieszkaniec leś- 
niczówki Olary, gm. ilskiej, Anto- 
ni Iwaszkiewicz pobił pastucha Pio- 
tra Sierotko, lat 70, m-ca wsi Mi- 
kulina gm. dołhinowskiej, który 
wskutek pobicia zachorował i w 
dn. 17 b. m. zmarł. 

Z całej Polski. 

Nowy sposób agitacji wy- 
borczej. 

Jak donoszą z Warszawy, w 
związku ze zbliżającemi się wybo- 
rami do warszawskiej Rady Miej- 
skiej Komitet Wyborczy  socjalis- 
tycznej partji żydowskiej „Bund* w 
Warszawie przygotował wielki 500 
metrowy film agitacyjny z życia 
robotniczego Warszawy. Film ten, 
który wywołał zrozumiałe zaintere- 
sowanie, jest codziennie bezpłatnie 
demonstrowany w różnych dzielni- 
cach Warszawy. W pierwszym dniu 
demonstrowania filmu, obejrzało go 
na 7 seansach 3000 wyborców. 

Film ten wciąż ściąga wielkie 
masy widzów. (cz) 

Rozwiązanie wszystkich 
starych Rad Miejskich. 

Prasa warszawska donosi, że 
na odbytej dn. 18 b. m. w staro- 
stwie warszawskiem konferencji w 
sprawie zwalczania bezrobocia, p. 
starosta warszawski oznajmił, że. 
w czerwcu b. r. mają być rozwią- 
zane wszystkie stare Rady Miejskie 
w kraju.
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Ё Dziś: Wiktora M. 
Sobuia | Jutro: Heleny i Julji P. M. 

21 Wschód słońca—g. 3 m. 39 

maja Zachód @ g.19 m. 24 

WOJSKOWA 

— Stan zdrowia kpt. Orliń- 
skiego. Jak już podawaliśmy w 
jednym z poprzednich numerów 
naszego pisma, przed kilkoma dnia- 
mi sławny pilot kpt. Orliński uległ 
pod Lidą wypadkowi motocyklo- 
wemu, który spowodował ogólne 
potłuczenie ciała. 

t Kpt. Orliński został przewie- 
ziony do szpitala Ujazdowskiego w 
Warszawie i wędług zapewnień le- 
karzy nic poważniejszego mu nie 
grozi. 

— inspekcja oddziałów K. O. 
P. Zastępca D-cy K. O. P. pułk. 
Drzewicki w towarzystwie szefa 
Sztabu Vl ej Bryg. K. O. P. kpt. 
Słabickiego przeprowadził inspek- 
cję 19-go i 20-go Baonu K. O. P. 

— Urlop D-cy 1-ej Dywizji 
Leg. Dowódca 1-ej Dywizji pie- 
choty Legjonów gen. bryg. Popo- 
wicz wyjechał na 6-cio tygodniowy 
urlop do Buska. W czasie jego 
nieobecności zastępować będzie 
pułk. Kruszewski d-ca piechoty dy- 
wizyjnej. 

— Komendant garnizonu N.- 
Wilejki pułk. Kunicki wyjechał na 
ćwiczenia aplikacyjne. Komendę 
garnizonu objął pułk. Górski, d-ca 
19 p. a. p. 

— Wejście cywilnych osób do 
koszar 1 i 5 p. p. Leg. Wobec 
częstokrotnie powtarzających się 
nieporozumień na tle nieposiada- 
nia przepustek między wartowni- 
kami a osobami cywilnemi, które 
bądź zamieszkują w koszarach (ro- 
dziny ofic. i pod.) lub chcą odwie- 
dzić znajomych zamieszkałych w 
koszarach, dowódca 5 p. p. Leg. 
wydał rozkaz normujący tę sprawę 
w sposób następujący: 

1) Wszyscy oficerowie i podofi- 
cerowie, których rodziny zamiesz- 
kują w koszarach, winni postarać 
się u swych władz o przepustki 
dla członków swych rodzin. 

‚2) Osoba cywilna, pragnąca 
wejść do koszar, przedstawia ko- 
mendantowi warty sprawę w jakiej 
chce wejść Jub podaje nazwisko 0- 
soby, którą pragnie odwiedzić. Ko- 
mendant warty wysyła łącznika 
do zainteresowanej osoby, ta zaś 
winna wystarać się o przepustkę. 

3) Osoba cywilna, wchodząca 
do koszar w towarzystwie oficera 
lub podoficera nie potrzebuje prze- 
pustki, jednakże wprowadzający 
bierze całkowitą odpowiedzialność 
za daną osobę, 

Osoby, które znajdują się bez 
przepustek w obrębie koszar i nie 
będą mogły wytłumaczyć powodu 
swej obecności w koszarach, zo- 
staną zatrzymane i oddane w ręce 
policji. 

HARCERSKA. 

— Zjazd Oddz. Wil. Zw. Har- 
cerskiego. W niedzielę dnia 22-go 
maja b. r. w sali Śniadeckich U. 
S. B., odbędzie się Zjazd Wil. 
Oddz. Zw. Harcerskiego. 

Program Zjazdu następujący: 
O godz. 9 min. 30 msza św. w 

  

kościele Św. Michała (ul. Wolana). 
O godz. 10 min. 20 defilada dru- 
żyn harcerskich przed starszyzną i 
gośćmi. O godz. 11 otwarcie Zja- 
zdu przez J. E. ks. biskupa Wła- 
dysława Bandurskiego, przewodni- 
czącego Zarządu Oddziału. 

Wybór Prezydjum Zjazdu. 
Obrady Zjazdu z następującym 

porządkiem dziennym: 
1) Piętnastolecie 

druh Puciata. 
2) Sprawozdanie Zarządu Od- 

działu p. Narwoysz. 
3) Sprawozdanie kasowe Za- 

rządu Oddziału, p. Rozwadowski. 
4) Sprawozdanie Komiendy Cho- 

rągwi Żeńskiej druhna E. Gulbi- 
nowa. 

5) Sprawozdanie Komendy Cho- 
rągwi Męskiej, druh  j. Grzesiak. 

6) Wybory. 
a) Zarządu Oddziału. 
b) Komisji Rewizyjnej. 
c) Sądu Harcerskiego. 
Zakończenie Zjazdu. 

ZJAZDY. 

— Pierwszy Ogólno-Krajowy 
Zjezd Księgowych. Uczestnicy 
Zjazdu, wyznaczonego na 5-go i 6 
czerwca r. b. korzystają w drodze 
powrotnej z ulgi kolejowej w roz- 
miarze podwójnym, w myśl p. 6 
działu E. rozdz. | części II taryfy 
osob. i bag., czyli płacą w po- 
ciągach osob. lub mieszanych: а) 
w wag. kl. Ill połowę taryfy kl. IV. 
b) w wag. kl. Il połowę taryfy kl. 
Ill. c) w wag. kl. | połowę taryfy 
kl. Il-ej. 

Odpowiednie formularze upra- 
wniające do korzystania z tej ulgi, 
wydawane będą podczas Zjazdu w 
Warszawie przez Komitet Zjazdowy. 

Harcerstwa 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Krawcy żądają podwyżki. 

23 b. m. o godz. 7 wiecz. odbę- 
dzie się w Centrali Zw. Chrześci- 
jańsko-Zawodowych (Świętojańska 
3) zebranie Związku Pracowników 
Krawieckich. Przedmiotem  natad 
będzie sprawa podniesienia o 25 
proc. dotychczasowych zarobków. 

(s) 

Z POGRANICZA. 

— Pożar po stronie sowiec- 
kiej. Dnia 19-g0 w nocy widziano 
w pasie przygranicznym w rej. 
Budsławia olbrzymi pożar po stro- 
nie sowieckiej w odległości 5 klm. 
od granicy. W czasie trwania po- 
żaru słychać było detonacje. 

— Wydanie ojcobójcy. Dnia 
18-go b. m. władze sowieckie do- 
prowadziły do posterunków K. O. 
P. Malkiewicza Aleksandra, który 
dnia 26-go kwietnia b. r. zamor- 
dował we wsi Kiskorty gm. kurze- 
nieckiej,ojca swego Nauma, poczem 
zbiegł do Rosji Sowieckiej. Mal- 
kiewicza odesłano posterunkowi po- 
licji w Budsławiu. 

— Przyłapanie przemytników. 
W rejonie Miżan patrol K.O.P. 
przytrzymał trzech osobników usi- 
łujących przekroczyć nielegalnie 
granicę z Polski do Litwy i prze- 
mycić większą ilość soli. | 

Przemytników wraz z solą prze- 
kazano władzom administracyjnym. 

„NADESŁANE, 
— Książka adresowa. W tych 

dn. wyszła z druku hzndlowa księga 
adresowa p. t. „Wilno* na rok 
1927/28 (4-ty rok wydawnictwa). 

Książka ta zawiera szczegóło- 
wy wykaz firm handlowych i prze- 
mysłowych m. Wilna, ułożony we- 
dług branż. Oprócz tego są spisy 
lekarzy, lekarzy-dentystów, adwo- 
katów, inżynierów etc. 

Dla większego rozpowszechnie- 
nia książki _„Wilao* zagranicą 
wszystkie tytuły oprócz polskiego 
są w językach niemieckim, fran- 
cuskim i angielskim. 

Księga „Wilno” zawiera nader 
cenne wiadomości dla osób, inte- 
resujących się stosunkami handlo- 
wemi w Wilnie. 

Książkę „Wilno* nabyć można 
wę wszystkich księgarniach oraz 
na dworcach kolejowych. 

— Zasilenie funduszów T-wa 
Przyjaciół Państwowej Szkoły 
Technicznej w Wilnie. Ciągnienie 
loterji fantowej oraz czarna kawa, 
odwołane w dn. 7 b. m., odbędą 
się dziś w sali T-wa Kresowego, 
Zawalna Nr. 1. Początek o godz. 
6-ei wieczorem. 

Dochód przeznacza się na rzecz 
niezamożnych uczniów Państwowej 
Szkoły Technicznej w m я 

4 

ROZNE. 

— Pątnicy litewscy na uro- 
czystości Koronacji Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Jak się dowiadu- 
jemy z miarodajnych źródeł, pol- 
skie władze administracyjne nie 
będą stawiały żadnych przeszkód 
pątnikom litewskim, którzy zechcą 
przybyć do Wilna na uroczystość 
Koronacji Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej, która się odbędzie w 
dniu 2 lipca b. r. 

Oczywista nie zostaną wpuszcze- 
ni w granice Rzeczypospolitej ci, 
którzy działali na szkodę państwa 
polskiego i w Wilnie pod pretek- 
stem udziału w uroczystościach 
chcieliby uprawiać robotę anty- 
państwową. 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. Prze- 

gląd repertuaru. Dzis—III recital forte- 
pianowy G. Ginsburga. | 

— Jutro o godz. 4-ej popoł. „W ma- 
łym domku” T. Rittnera. | 

— Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Ucie- 
kła mi przepióreczka St. Zeromskiego. 
Ceny zwykłe. 

— Poniedziałek—„Sen* F. Kruszew= 
skiej. 

— Wtorek — „Przechodzień* B. Ka- 
terwy. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
— Dziś i jutro „Jutro pogoda“ ame- 

rykańska krotochwila Hopwooda. 
— Przedstawienie popołudniowe. 

Jutro komedja Devala „Simona” z M. 
Malanowicz-Niedzielską w roli tytułowej. 

Początek o godz. 4 m. 30 popoł. 
— Poranek-koncert w Tertrze Pol- 

skim. Jutro o godz. 1-ej popoł. na kon- 
cercie-poranku, który odbędzie się w Tea- 
trze Polskim wystąpią wybitne śpiewacz- 
ki: Elza Igdal (sopran) i Marja Skowroń- 
ska (mezzo-sopran). Program bogaty i 
nader interesujący. Akompanjuje Rafał 
Rubinsztejn. 

Ceny miejsc od 30 gr. 

Mielna pasia do zębów 

Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

  

a wileńskim bruku. 
— Zmarł nagle LO wady ser- 

ca Justyn Cybulski z ul. Subocz 25. 
— Podrzutek. Dozorczyni domu nr. 

10 przy ul. Jakóba Jasińskiego Licho- 
dziejewska Agata, znalazła podrzutka płci 
męskiej w wieku około 2 tygodni, przy 
którym znaleziono kartkę z napisem: 
„dziecko urodzone 1. V. 27 r. i ochrz- 
czone Jėzei“. Podrzutka skierowano do 
Dzieciątka Jezus. 

— Obfity połów. Wywiadowcy Urz. 
Sledcz. zatrzymali Bejlę Kapłana i Cha- 
ima Grynblata zam. Konarskiego 48, z 
rzeczami pochodzącemi z kradzieży skle- 
powych na „szopenfeld“. 

Po przeprowadzonem dochodzeniu 
ustalono, że część rzeczy ujawnionych 
podczas rewizji osobistej w mieszkaniu 
wymienionych skradzicno u Fani Baran 
zam. Rudnicka 4, orsz w firmie „Jan- 
kowski i $-ka* ul. Wielka 32. 

Wymienieni wyżej zatrzymani w dn. 
19 b. m. zostali skierowani do władz są- 
dowych. 

— Funkc on. I komis. P, P. m. Wil- 
na zatrzymał Władysława Krowickiego, 
zam. Nowoświecka 9, rrzy którym zna- 
leziono klarnet i spodnie granatowe, po- 
chodzące z kradzieży. 

— Pozatem wyw. Urz. Śl. zatrzy- 
mali zawodowego złodzieja Aleksandra 
Łabanowa, bez stałego m ejsca zamiesz- 
kania, z 2 kurami, pochodzącemi z kra- 
dzieży. й 

— Kradzieže. Košciuszkiewiczowi 
Wilhelmowi zam. Szeptyckiego 10, woź- 
nemu szkoły powszechnej żydowskiej, 
mieszczącej się przy tejże ulicy pod 
Nr. 13, skradziono maszynę do szycia 
wartości 600 zł. 

— Na st. kol. Wilno skradziono z 
wagonu towarowego 195 klg. oleju ry- 
cynowego, 2 worki żyta i 1 worek sie- 
mieria. Wartość narazie nie określona. 

SPORT. 
Międzyklubowe zawody lekko- 

atletyczne. 

Jak już donosiliśmy w dniach 
25 i 26 maja b. r. odbędą się w 
Wilnie międzyklubowe zawody Jek- 
koatletyczne, które zakończą dwu- 
tygodniowy okres pracy p. Norlin- 
ga trenującego z takim pożytkiem 
wileńskich sportsmanów i wileń- 
skie sportsmanki. 

W zawodach tych wezmą poraz 
pierwszy udział panie głównie z 
dwóch towarzystw sportowych: 
Makabi i A. Z. S.-u. 

Ogólne, zainteresowanie budzą 
zawodniczki Makabi, które jak się 
zdaje ustanowią kilka rekordów 
okręgowych pań. 

Jedynemi poważniejszemi prze- 
ciwniczkami ich będą prawdopo- 
dobnie członkinie A. Ż. S-u. 

W najbliższą niedzielę odbędą 
się eliminacyjne zawody wewnętrz- 
ne, celem ustalenia składu poszcze- 
gólnych zespołów klubowych. 

Zainteresowanie się lekkoatlety- 
ką stale wzrasta, co daje gwaran- 
cję podniesienia się ogólnego po- 
ziomu tej, jak ją słusznie okre- 
ślono: „królowy sportów". 

Zawody strzeleckie z broni ma- 
łokalibrowej dla stowarzyszeń 
p. w. i towarzystw sportowych. 

W dniu 22-V b. r. odbędą się 
na strzelnicy na górze Boufałłowej 
drugie zkolei zawody strzeleckie z 
broni małokalibrowej erganizowa- 
ne przez ośrodek w. f. dla stowa- 
rzyszeń p. w. i towarzystw Spor- 
to wych. 

Początek zawodów o godz. 11 
punktualnie. Zbiórka zawodników 
o godz. 10 m. 30. 

  

Mecze piłki nożnej o mistrzo- 
stwo klasy A. 

Ognisko—Makkabi. 

Dzisiaj o godz. 16-ej na boisku Mak- 
kabi odbędzie się mecz piłki nożnej o 
mistrzostwo klasy A w drugiej turze. 

Poprzedzą o godz. 14-ej zawody O 
mistrzostwo klasy B. W. K. S$. Czarni 
85 p. p. — Makkabi II. 

W. K. 5. Pogoń—1 p. p. Leg. 

W niedzielę o godz. 16. m. 30 na 
boisku przy ul. Wiwulskiego rozegrają 
mecz piłki nożnej o mistrzostwo klasy A. 
W. K. S. Pogoń—1 p. p. Leg. 

Poprzedzi przedmecz 1 p. p. Leg. Il. 
Ognisko Il. 

  

Tragiczne następstwa lektomyślnośi 
żołnierzy. 

W ostatnich dniach na skutek 
przesunięcia oddziałów wojskowych 
z Wilna i przyjazdu innych do 
Wilna tabory, magazyny i t. p. by- 
ły załadowywane i rozładowywane 
na rampie kolejowej t. zw. poles- 
kiej. 

Obok na placu i na samej ram- 
pie leżało mnóstwo porozrzuca- 
nych niewystrzelonych gilz od na- 
boi, jak również nie brakło i os- 
trych naboi, które zbierali młodzi 
chłopcy, urządzając sobie zabawę 
przez wrzucanie ich do ognia. 

Jednym z amatorów takiej za- 
bawy był 17-letni Stasiłowicz Fran- 

ciszek (Bracka 11). 
Po nazbieraniu większej ilości 

gilz, część z nich wystrzelał przez 
wrzucenie do ognia, lecz to go 
znudziło i wynalazł nowy sposób 
strzelania przez uderzanie kamie- : 
niem w gilzę. 

W czasie takiej strzelaniny Od- 
łamek gilzy trafił stojącą obok 6-io 
letnią Marję Narkowicz, w okolice 
lewej strony brzucha, przebijając 
jelito cienkie i grube i uszkodzając 
nerki. 

Narkowiczówna została przewie- 
ziona do szpitala gdzie natychmiast 
dokonano operacji i wyjęto odła- 
mek. Stan Narkowiczówny jest 
groźny i niema nadziei utrzymania( 
jej przy życiu. " - 

Stasiłowicza przekazano sędzie- 
mu śledczemu do dyspozycji. 

Mamy nadzieję, że władze woj- ' 
skowe przeprowadzą energiczne 
śledztwo celem wykrycia sprawców 
lekkomyślnego rozrzucania mater- 
jałów wybuchowych i narażania 
skarbu państwa na straty, 

Rozmaitości. 

Średniowieczne uchwały rabinów. 
Na posiedzeniu plenarnem Zarządu 

Związku Rabinów odbytem parę dni te- 
mu w Warszawie uchwalono między in- 
nemi uznać film „Ben Hur* (niedawno 
wyświetłany w Wilnie) za antyrelig'jny. 
Ponadto postanowiono uznać wspólne 
plaże dla kobiet i mężczyzn za instytucję 
niemoralną. (cz) 

   
  

Nowy rozkład j 
Dyrekcja Wileńska Kolei Pań- 

stwowych zawiadamia, że, w związ- 
ku z wprcwadzeniem w życie od 
15 maja r.b. nowego rozkładu jaz- 
dy o północy z d, 14 na 15 maja, 
niżej podane pociągi osobowe o- 
dejdą z Wilna według następujące- 
go zmienionego rozkładu jazdy, a 
mianowicie: 

a) pociąg osob. Nr. 411 komu- 
nikacji Wilno — Mołodeczno, Od- 
chodzący z Wilna o godz. 22.15, w 
dniu 14.V nie odejdzie, a natomiast 
odejdzie tegoż dnia, jako pociąg 
nadzwyczajny, Nr. 411-A o godz. 
22:25, 

b) pociąg osob. Nr. 551 komu- 
nikacji Wilno—Królewszczyzna od- 

PRZYJAZD DO WILNA. 

azdy pociągów. 
chodzący z Wilna o g. 21.50, dnia 
14.V nie odejdzie, a natomiast te- 
goż dnia odejdzie, jako pociąg nad- 
zwyczajny, Nr. 551-A o g. 22. 

c) pociąg pośpieszny Nr. 708 
komunikacji Zemgale — Warszawa 
Gł., odchodzący z Wilna o g. 22.25, 
w dniu 14.V nie odejdzie, a nato- 
miast tegoż dnia odejdzie pociąg 
nadzwyczajny Nr. 708-A o godz. 
22.35. 

Wszystkie pozostałe i niewy- 
mienione wyżej pociągi odejdą z 
Wilna w dniu 14.V według starego 
rozkładu jazdy. 

Od 15.V zaś będą przybywały i 
odchodziły według nowego rozkła- 
du jazdy następujące pociągi: 

ODJAZD Z WILNA. 
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s|dla ZE STACJI е МЕ DO STACJI 
Z|SJE Z|SJE 

107| 8/25| Warszawa Gł. przez Grodno 107 alis Zemgale 

708| 22,02, Zemgale 708, 22,35, Warszawa Gt. przez Grodno 

111| 7/45] Warszawa—Wilno przez Grodno || 712) 19/00) Warszawa—Wilno przez Grodno 

113) 19/30) Warszawa— Wilno przez Grodno || 713) 20/02) Zemgale 

114] 7/45) Zemgale 114| 8/20| Warszawa —Wilno przez Grodno 

312) 23/50) Łuniniec przez Lidę 311) 6/15 Łuniniec przez Lidę . 

354| 7|55| Lida 351| 13/25) Lida (w niedziele i dni świąt.) 

353| 16/05) Lida (w dni robocze) 

412| 6|05| Motodeczno 411) 22/25) Mołodeczno 

452] 18/40| Mołodzczno 451| 9,50| Motodeczno 

512] 19|05| Krėlewszczyzna (w poniedział- || 511| 11/45) Królewszczyzna (w niedziele, 
ki, czwartki i soboty) środy i piątki) 

552| 5,40| Krėlewszczyzna $51| 22/00) Królewszczyzna 

721) 13/30| Nowo Święciany (w niedziele 
Zd, i dni świąteczne) 

130| 21/00] Nowo Święciany 729| 16/00| Nowo Święciany (w dni robocze) 

818] 11/25] Warszawa Wsch. przez Lidę 817] 18/50] Warszawa Wsch. przez Lidę 
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4290-8 ОО B 43212 , 
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