
  

ki 

  

Rok IV. Nr. 123 (872) 

KURJER_GILENSKI 
Wilno, Sroda 1 czerwca 1927 r. 

  

  

: miesii i lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lu przesyłką p а gi e i racy80% zniżki, ogł. się alone Boa now) Paz a 

miejscowe—150% drożej. Układ ogłoszeń Gooanośy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mo 

Tydzień C 
ł Zapisujcie się na członków Czerwone 
` POLSKI CZERWONY KRZYŻ WZYWA WAS: Spełnij obowiązek dobrego obywatela Polski! 

kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poszukuj 

  

:— 

     
Polska a Litwa 

Zerwanie przez Anglję stosun- 
ków z Rosją Sowiecką, poruszyło 
całą Europę, a w pierwszym rzę- 
dzie państwa bałtyckie. 

„ Prasa bałtycka szeroko komen- 
tuje zaostrzenie stosunków litew- 
sko-sowieckich, dopatrując się w 

tem pewnej łączności z aferą 
„Arcosų“. 

W jednym z ostatnich numerów, 
„Rigasche Rundschau* zamieszcza 
korespondencję z Kowna, w której 
autor stwierdza, że sprawy pol- 
sko-litewskie stają się znowu ak- 

tualnemi w związku z konfliktem 
sowiecko-angielskim. Nacisk mo- 

carstw zachodnich, które domagają 
się uregulowania stosunków pol- 
sko-litewskich przynajmniej w dzie- 
dzinie gospodarczej przypada na 

chwilę wykrycia afery szpiegow- 
skiej gen. Kleszczyńskiego na rzecz 

armji sowieckiej, 
Aresztowanie gen. Kleszczyń- 

skiego nastąpiło w tym samym 
czasie, kiedy w Londynie dokony- 
wała się rewizja t-wa „Arcos“. 
Zaostrzenie stosunków  litewsko- 
sowieckich spowodowane — przez 
aferę szpiegowską gen. Kleszczyń - 

skiego może wywołać—zdaniem ko- 
respondenta—poważne następstwa. 

Jest rzeczą zupełnie możliwą, że 
Litwa wejdzie w orbitę wpływów an- 

gielskich i uzgodni swą politykę wo- 

bec Sowietów z nową orjentacją 
Anglji. 

Ustąpienie posła sowieckiego 
w Kownie Aleksandrowskiego oraz 
wyjazd urzędnika poselstwa so- 
wieckiego Sokołowa, który był 

wmieszany w aferę Kleszczyńskie- 

go, tylko pozornie zlikwidowało 
groźny konflikt pomiędzy Rosją a 

Litwą. Złagodzenie konfliktu nastą- 

piło tylko dlatego, aby nie dać spo- 
sobności jakiemuś trzeciemu mo- 
carstwu wykorzystania go dla swo- 

ich własnych celów. Mimo to sto- 

sunki sowiecko-litewskie pozostają 
nadal naciągnięte. 

Co się tyczy rokowań polsko- 
litewskich, to pogłoski te są zna- 

cznie przesadzone. Tem niemniej 
należy skonstatować, że pod wpły- 

wem Anglji, Francji i Włoch spra- 

wa nawiązania kontaktu z Polską 
czyni postępy. 

Skarga Niemiec skierowana do 

Rady Ligi Narodów przeciwko Li- 
twinom w Kłajpedzie może się tyl- 

ko przyczynić do wzmożenia tych 
tendencyj. Prawicowe koła niemiec- 
kie wysuwają projekt urządzenia ple- 
biscytu na obszarze wolnego portu 
Kłajpedy. Wiadomość ta wywołała 
wzburzenie w Kownie i jest ko- 
mentowana, jako pierwsza próba 
rewizji granic litewsko-niemieckich. 

Podkreślić przytem należy, że 
Niemcy starają się wykorzystać 

„Wszystkie swoje wpływy, aby nie 
dopuścić do wzmożenia się wpły- 
wów polskich na Litwie, co mogło- 
by pokrzyżować ich plany. 

Obecna sytuacja międzynarodo- 
wa i stanowisko Litwy może spo- 
wodować przychylenie się Litwy 
do rad Anglji. 

      

    

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

  

od 1-go do 8-go czerwca. 

Złóż ofiarę na pogotowie sanitarne! 
Szczegółowe programy będą ogłaszane w prasie i zapomocą afiszów. 

W ciągu tygodnia urządzane będą rozmaite zabawy i zbiórki. 

  

Geha zerwania stosnków Anglii 2 Sowietami. 
Prasa sowiecka o zerwaniu stosunków angielsko- 

sowieckich. 
MOSKWA. 31.V. (Pat). „Prawda* twierdzi, że zerwanie przez „An- 

glię stosunków z Rosją Sowiecką pozostaje w związku z usiłowaniami 
Anglji postawienia stosunków między ZSSR a państwami kapitalistycz- 
nemi wobec nowej fazy wytężonej walki. 

Oświadczenie Lloyd Georgea potwierdza, że zerwanie stosunków 
oznacza przygotowanie wojny przeciwko ZSSR. 

Rząd sowiecki—kończy prasa— będąc przedmiotem ciągłych prowo- 
kacyj i najbezczelniejszych napaści stwierdził przed całym Światem swe 
stanowczo pokojowe dążenia. 

Komintern wzywa pomocy. 
MOSKWA. 31.V. (Pat). Radjostacja moskiewska donosi, że zwy- czajne posiedzenie plenarne komitetu wykonawczego Kominternu zosta- ło zamknięte. 
Na sesji tej przyjęto szereg rezolucyj w sprawach chińskich, w 
o grożącego niebezpieczeństwa wojny i w sprawie działalności opozycji, 
Po zamknięciu sesji ogłoszono wezwanie do robotników i włoś- cian całego Świata, do wszystkich uciskanych ludów, żołnierzy i mary. 

narzy, aby bronili rewolucji chińskiej i podtrzymywali ZSSR. 
Odezwa podkreśla, że wtargnięcie do ambasady sowieckiej w Pe- kinie i zerwanie stosunków z Sowietami przez Anglję stanowią sygnały wielkiego niebezpieczeństwa w obliczu, którego masy pracujące winny zacieśnić swe szeregi dla walki z imperjalizmem światowym. в 

Spisek bolszewicki. 
LONDYN. 31. М. (Pat). „Daily Express* donosi z Nowego Yor- ku, iż na Filipinach policja wykryła spisek bolszewicki, mający na celu wysadzenie w powietrze magazynów amunicji w arsenale morskim. 

Nieutralność Łotwy w konflikcie an- 
gielsko-sowieckim. 

RYGA. 31. V. (Pat). Jak donosi „Socialdiemokrat* minister spraw zagranicznych Zelens w rozmowie z pełnomocnikiem sowieckim Loren- zem oświadczył, iż rząd łotewski zachowa neutralność w konflikcie an- gielsko-sowieckim, 

Wykluczenie Trockiego z Trzeciej Mię- 
dzynarodówki. 

MOSKWA, 31.V. (Pat). Komitet wykonawczy Trzeciej Międzynaro- dówki uchwalił rezolucję, proponującą wykluczenie Trockiego w razie kontynuowania przez niego działalności opozycyjnej. 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Referendum ludowe w sprawie zmiany ordynacji 

wyborczej w Litwie. 
KOWNO, 31.V. (Ate). Jeden z wybitnych przedstawicieli „tauti- niaków* w wywiadzie prasowym oŚwiadczył, że referendum ludowe w sprawie zmiany ordynacji wyborczej i konstytucji według projektu rzą- p odbędzie się wedle wszelkiego prawdopodobieństwa w końcu ipca r. b. 
Na zapytanie jednego z dziennikarzy, co będzie, jeżeli referendum nie opowie się za temi zmianami, przedstawiciel „tautininków* ošwiad- czył, iż w takim razie wybory musiałyby się odbyć wydług ordynacji dotychczasowej. 

Wyrok Śmierci na Kleszczyńskiego 
KOWNO, 31.V (ATE). Aresztowany za szpiegostwo na rzecz Rosji b. szef sztabu generalnego litewskiego gen. Kleszczyński zo- stał skazany wyrokiem sądu wojennego na karę Śmierci. 

Szpiegostwo sowieckie w Kownie, 
KOWNO, 31.V (ATE). Dziennik „Lietuvis“, omawiając działalność b, szefa sztabu generalnego litewskiego gen. Kleszczyńskiego w charak- terze szpiega, donosi, że sowieckie poselstwo w Kownie miało dosko- nale zorganizowany aparat szpiegowski na czele z b. szefem sztabu Kle: szczyńskim, który jako szef był doskonale zaznajomiony ze stanem armji litewskiej, znał nastroje wśród oficerów korpusu i uprawiając szpiegowstwo, prowadził jednocześnie bardzo intensywną akcję, zmierza- jącą do przewrotu bolszewickiego na Litwie. 
Miał on również swoich pomocników pośród wojskowych  li- tewskich. 
Kleszczyński podpisywał swe raporty do władz sowieckich „Iwa- now XII“, co dowodzi, że sowieckie przedstawicielstwo miało pozatem conajmniej 11 innych Iwanowych, uprawiających szpiegostwo na rzecz Rosji Sowieckiej. * 
„Lietuvis'* kończy wezwaniem do społeczeństwa litewskiego do walki z komunizmem. 

Z drugiej strony nie potrzeba 
zapominać o kryzysie, przeżywa- 
nym przez Litwę i Kłajpedę, któ- 
re potrzebują otwarcia rynku pol- 
skiego. f. 

lapisujcie się na członków Czer- 
wonego Krzyża Polskiego. 
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Przewodniczący 
Miejskiej m. Wilna przypomina 
1, 2 1 3 сгегуса r. b. każdemu 
przysługuje prawo sprawdzania 
scowym (obwodowym) komitecie 
macji o wpisanie na listę siebie 
również o wykreślenie z listy. 

Wszystkie miejscowe (obwodowe 
1,2153 czerwca r. 
przez 7 godzin od godzi 
wieczór, 
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Głównego Komitetu Wyborczego do Rady 

wyborczym 

b. 

Wilno, dnia 27-go maja 1927 r. 

Flota angielska odwiedzi - Państw Balfyckich. 
Zniesienie wiz. 

RYGA. 31-V. (ATE). Z dniem 
1-go czerwca pomiędzy Finlandją 
a Łotwą zniesione zostaną wizy 
wjazdowe i tranzytowe. 

Momyanja żołnierzy w płomieniach 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

We wsi Kunowo (pow. Śrem) 
w województwie poznańskiem pad- 
ła onegdajszej nocy cała kompanja 
karabinów maszynowych ofiarą 
strasznej katastrofy. Pogrążona w 
głębokim śnie w stodole wiejskiej, 
nagle znalazła się w morzu pło- 
mieni. 

Do Kunowa przymaszerowaly 
koło godz. 10 wiecz. 2 kompanje 
karabinów maszynowych 56 p. p. 
stacionowanego w Krotoszynie. 

Po przemarszu 40 klm. w dro- 
dze do Biedruska, gdzie miały się 
odbyć ćwiczenia, żołnierze byli tak 
znużeni, że dowodzący oficerowie 
postanowili zakwaterować się na 
noc w Kunowie. 

Grupa, złożona z 60 ludzi, zą- 
jęła stodołę u gospodarza Klup- 
czyńskiego. W parę minut po za- 
jęciu stodoły, przeinęczeni żołnie- 
rze ułożyli się na słomie i zasnęli 
głębokim, twardym snem. 

Nagle stodoła stanęła w pło- 
mieniach. Żołnierze, pogrążeni w 
głębokim Śnie, zostali formalnie 
zalani morzem ognia. Trzej żoł- 
nierze spłonęli momentalnie na 
śmierć. 

Zostały po nich tylko zwęglone 
szczątki. 

Trzydziestu kilku, okrutnie prze- 
budzonych, w oszołomieniu wiło 
się, szukając drogi ucieczki—da- 
remnie. Są oni przeważnie śmier- 
telnie poparzeni. : 

Zaledwie 15 z nich može się 
uda utrzymač przy žyciu. 

Rannych, obandažowanych wa- 
tą, przewieziono do szpitala sióstr 
miłosierdzia w Gostyniu, gdzie 
czterech zmarło wśród okrutnych 
mąk, a 14 walczy ze śmiercią. 

Przyczyną wybuchu pożaru był 
zapewne porzucony nieoględnie pa- 
pieros. 

ZAKOPANE 
Hotel-Pensjonat 

„Wanda* 
od 1-go maja pod nowym zarzą- 
dem, poleca pokoje z wykwintnem 
utrzymaniem lub bez. 4300 

    

wyborcom miasta Wilna, że w dniach 
pełnoletniemu obywatelowi m. Wilna 

list wyborców we właściwym miej-- 
oraz wnoszenia rekla- 

lub jakiejkolwiek innej osoby, jak 

) komitety wyborcze w dn. 
otwarte są dla publiczności codziennie 
ny 3-ej po poł. do godziny 10-ej 

(7) W. ŁUCZYŃSKI. 
Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego 

do Rady Miejskiej m. Wilna. 

  

Gdynię. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Łondynu donoszą, iż admiralicja angielska poczyniła przygoto- 
wania w celu zwiedzenia szeregu portów bałtyckich, a między innemi i 
Gdyni. › 

W skład flotylli wejdzie 
wodnych i torpedowców. 

jeden pancernik oraz kilka łodzi pod- 

Minister Staniewicz w Łodzi. 
ŁÓDZ. 31. V. (Pat). Dziś o godz. 11 min. 30 przybył samocho- dem z Torunia p. minister Reform Rolnych Staniewicz celem wzięcia 

udziału w pierwszem posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Naprawy Ustroju Rolnego. 

Materjalne „kžopoty“ p. Korfantego. 
(Telefonem od własnego korespondenia z Warszawy). 

Z powodu usunięcia pos. Kor- 
fantego ze stanowiska prezesa ra- 
dy nadzorczej „Skarbofermu“ na 
Górnym Śląsku w myśl dekretu 
Prezydenta Rzplitej z dnia 20 paź- 
dziernika 1926 r. wniósł pos. Kor- 
fanty skargę cywilną przeciwko to- 
warzystwu „Skarboferm”, z uwagi 
na to, że towarzystwo to przestało 
mu wypłacać pobory. W uzasad- 
nieniu skargi podawał p. Korfanty, 
iż dekret Prezydenta Rzplitej jest 
nieważny, co starał się wykazać 
drogą swoistego komentowania 
przepisów konstytucyjnych oraz 
statutu organicznego woj. Śląskie- 
go. P. Korfanty był przytem tak 
skromny, że narazie otaksowal 
część swej „szkody* na 3010 zł; 
pozostawiając sobie możność do- 
chodzenia reszty, gdyby sąd uznał 
zasadnicze podstawy jego roszczeń. 

W tych dniach 3 wydział Sądu 
Okręgowego w Katowicach rozpa- 

trywał sprawę p, Korfantego, nie, 
uznał jego pretensyj i zasądził go 
na poniesienie kosztów sporu. W 
motywach wyroku stwierdza sąd 
że rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej z 20 października 26 
r. zostało wydane i ogłoszone 
zgodnie z Konstytucją, że jest ono 
ustawą i sąd nie ma prawa w myśl 
art. 81 Konstytucji badać jego wa- 
żności. 

Ponadto orzekł sąd, iż Wstrzy- 
manie przez „Skarboferm* wypła- 
ty pensji i poborów p. Korfante: 
mu było uzasadnione, ponieważ р. 
Korfanty nie zrzekł się dobrowol- 
nie stanowiska prezesa rady nad- 
zorczej w ciągu 14 dni od daty 
wejścia w życie dekretu, wobec 
czego utracił je po tym terminie z 
samego prawa. 

Jak się dowiadujemy, eksboha- 
ter „narodowy“ p. Korfanty wniósł 
od powyższego wyroku odwołanie. 

Finalizacja pożyczki zagranicznej. 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 
Wczoraj w godzinach południo- 

wych odbyła się pierwsza konfe- 
rencja z przybyłymi do Warszawy 
reprezentantami finansistów i ban- 
kierów amerykańskich, którzy ma- 
ją zawrzeć z rządem polskim kont- 
rakt pożyczkowy. 

W konferencji wzięli udział z 
naszej strony minister Skarbu p. 
Czechowicz, w.-prezes Banku Pol- 
skiego d-r Młynarski, dyrektorzy 
departamentu Ministerstwa Skarbu 
Wojtkiewicz i Barański. Ze strony 
konsorcjum amerykańskiego stawi- 
li się pp. Monnet, Close, Fishc e 
Dulfe i Denis. 

Na konierencji tej, jak się do- 
wiadujemy, sprecyzowano wytyczne 
umowy pożyczkowej dla przedsta- 
wienia jej miarodajnym czynnikom 
państwowym. 

W związku z powyższą konie- 
rencją rozpoczęła się o godz. 5 po 
południu na Zamku kilkugcdzinna 
narada pod przewodnictu em pana 
Prezydenta Rzplitej, a z udzialem 
Marszałka Piłsudskiego, W. prem- 
jera Bartla oraz ministrów Cze- 
chowicza i Zaleskiego. 

W dniu dzisiejszym kontynuo- 
wane są dalsze prace nad kontrak- 
tem pożyczkowym. Prace te ро- 
trwają maximum okoto 10 dai. 

(Ho WywozoWe ma zboże. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W. dniu wczorajszym  ukaza- 
ło się w „Dz, Ust.* rozporządzenie 
minisira Spraw wewn., przem i 
handlu oraz rolnictwa, przedłuża- 
jące rczporządzenie o wprowa- 
ezeniu ceł wywozowych na zboże 
i artykuły zbożowe do dnia 1-go 
września r. b., t. j. do czasu no- 
wych zbiorów.
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Zadania szkół technicznych. 
Przedsiębiorstwa techniczne i 

budowlane potrzebują dobrego 
technika, który w wielkich i śred- 
nich przedsiębiorstwach przemysło- 
wych i budowlanych dozoruje ro- 
bót, jako pomocnik inżynierów, 
spełniając czynności pomocni- 
cze w poszczególnych działach biu- 
ra technicznego, w małych zaś 
przedsiębiorstwach często bywa 
kierownikiem samodzielnym. 

Do kształcenia właśnie techni- 
ków przeznaczone są szkoły tech- 
niczne. 

Szkoły techniczne mają zadanie 
wykształcenia takiego technika, 
który mógłby wykonywać  nastę- 
pujące czynności: 
(1. W. produkcji—dozorowanie 
robót n. p. 

a) w fabrykach maszyn, jako 
pomocnik inżyniera warsztatowego 
lub też jako majster oddziału; 

b) przy budowie i konserwacji 
dróg, jako dozorca techniczny. 

2. W tak zwanym ruchu czyli 
opiece nad stroną maszynową fab- 
ryk i przedsiębiorstw—jako po- 
mocnik inżyniera ruchu, dozoru- 
jąc działanie maszyn i instalacyj, 
zużycia energji Oraz prowadzenie 
naprawy i montaż. 

3. W biurze—opracowywanie o 
charakterze pomocnika inżyniera— 
konstruktora, względnie jako po- 
mocnik architekta, szczegółów kon- 
strukcyjnych pomysłów inżyniera, 
lub też, jako analizator, kalkulator 
opracowywać ma normy i pomoce 
do organizacji wytwórczości oraz 
obliczeń jej kosztów. 

Mając określone zadanie wy- 
kształcenia dobrego technika, szko- 
ły techniczne muszą dać uczniom 
swym przedewszystkiem dokładną 
znajomość strony praktycznej da- 
nej gałęzi produkcji oraz tych 
wiadomości teoretycznych, aby ci 
uczniowie mogli kierować robota- 
mi i stosować w pracy technicznej 
te metody, jakie w pracy technicz- 
nej są konieczne. 

Szkoły techniczne nie wdają się 
w sprawę badawczą techniki, poda- 
ją natomiast wyniki gotowe, już 
wypróbowane, ucząc właściwego 
ich stosowania. 

Szkoły techniczne przyjmują 
kandydatów, którzy posiadają wy- 
kształcenie czterech klas szkoły 
średniej ogólnokształcącej lub 7 
klas szkoły powszechnej. Na- 
uka trwa 4 lata. 

Pojawiały się i pojawiają u nas 
pomysły, aby wszystkie szkoły te- 
chniczne _ zastosowały _ zasadę 
przyjmowania do szkół — па 

- podstawie 6 klas szkoły średniej. 
Zdania te o tyle nie mają uzasad- 
nienia, że szkoły techniczne po- 
winny być przedewszystkiem о- 
stępne dla tych warstw spolecz- 
nych, które mogą ukończyć na 
razie tylko szkołę powszechną. Z 
tych właśnie warstw, może najod- 
powiedniejszych  dżisiaj fizycznie, 
można otrzymać energicznych i 
wytrwałych pracowników, zdolnych 
do prowadzenia samodzielnej i in- 
tensywnej pracy w produkcji. 

Przy układaniu planów i progra- 
mów szkół technicznych uwzględ- 
nia się głównie zasadę najprak- 
tyczniejszego przygotowania tech- 
nika do przyszłej _ działalności, 
gdyż tylko wykształcony pracow- 
nik przyczynić się może do pod- 
niesienia stanu wytwórczości. 

"wytwórczości, 

W szkołach technicznych prze= 
widziane są następujące rodzaje 
przedmiotów: 

a) nauki pomocnicze,—matema- 
tyka, fizyka, chemja; 

b) nauki techniczne, —podstawy 
rysunku technicznego, odpowiednie 
działy mechaniki ogólnej i stoso- 
wanej, nauka o materjałach i spe- 
cjałne przedmioty z danej gałęzi 
techniki; 

c) prace w warsztatach i ma- 

szynowni; 
d) nauki administracyjne,—eko- 

nomja społeczna, rachunkowość 
przemysłowa, kalkulacja, organiza- 
cja pracy i wiadomości prawno- 
handlowe; 
‚ '€) nauki ogólno kształcące — 
w zakresie jednak więcej szczupłym 
i zastoscwanym do danej gałęzi 
zawodu—do tych przedmiotów za- 
licza się: języki polski i obce, kra- 
joznawstwo, nauka o obywatelstwie 
i higjena. 

Normalnie nauka w szkole o- 
bejmuje od 42 do 44 godzin tygo- 
dniowo. Nauka prowadzona jest 
metodą poglądową. Zasadą główną 
jest, aby uczeń uczył się przy wy- 
konywaniu samej pracy, np. pra- 
cując w warsztatach, laboratorjach, 

rozwiązując zadania liczbowe. 
Praca w warsztatach niema na 

celu wyrobienie perfekcji w wyko- 
naniu pracy, ile zapoznanie się z 
jej rodzajami i charakterem. Praca 
zaś w maszynowni ma za zadanie 
zapoznanie ucznia z właściwościami 
maszyn, Oraz nauczenia prawidło- 
wej obsługi i pieczy. 

Zakreślony wyżej cel i charak- 
ter nauki szkół technicznych wy- 
maga, aby każda szkoła posiadała 
odpowiednie warsztaty, pracownie, 
maszynownie i zbiory, odpowia- 
dalys nowoczesnemu stanowi tech- 
niki. 

Zaznaczyč naležy, že wysoce 
pożądanym jest żywszy niż do- 
tychczas współudział przemysłu w 
zaopatrywaniu szkół we wzory 

jak również w za- 
ofiarowywaniu meszyn już zbęd- 
nych w przemyśle, lecz niezbęd- 
nych i pożytecznych dla nauczania. 

Do typu szkół scharekteryzo- 
wanych należy Państwowa Średnia 
Szkoła Techniczna w Wilnie, która 
otwarta została w roku 1922 i po- 
Siada obecnie 4 wydziały, a mia- 
nowicie: mechaniczno- przemysłowy, 
mechaniczno-kolejowy, budowlany, 
drogowodny i meljoracyjny (będzie 
czynny od jesieni r. 1927). Uczę- 
szcza obecnie do szkoły 440 uczn. 
Egzamina wstępne odbywają się w 
terminie od 1-go do 15 go wrześ- 
nia. Frekwencja do szkoły coro- 
cznie zwiększa się. 

Wyniki prac uczniów tej szko- 
ły w postaci modeli, wykresów, 
prac i t. p., które są odzwierciad- 
leniem sposobów nauczania i stanu 
szkoły, można będzie oglądać na 
wystawie szkół zawodowych, któ- 
ra się odbędzie pomiędzy 10ym a 
16 czerwca r.b. w gmachu. po Ty- 
szkiewiczowskim (róg Arsenalskiej 
i Nadbrzeżnej). 

M. Św. 

Popierajcie Czerwony Krzyż Polski. 
Nie zwlekaj, a daj ile możesz 

na Polski Czerwony Krzyż, 
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Przed wyborami do Rady Miejskiej. 
Na Zarzeczu. 

W niedzielę dn. 29 b. m. odbył 
się przy ul. Filareckiej Nr. 13 wiec 
Zjednoczonego Polskiego Komite- 
tu Wyborczego Uzdrowienia Go- 
spodarki Miejskiej. Przemawiali: 
p. Pietkiewicz, p. K. Rożnowski, 
b. poseł na sejm wileński oraz 
przewodniczący Komitetu dzielnicy 
Popławy p. Radziewanowski.  Ze- 
brani najzupełniej zgodzili się z 
wywodami mówców i postonowili 
poprzeć Zjednoczony Polski Komi- 
tet Wyborczy. 

Na zebranie jednak przybyli 
dwaj bezpartyjni monarchiści, któ- 
rzy usiłowali chwalić nową firmę, 
Wystąpienie przeciwko Zjednoczo- 
nemu Komitetowi wywołało obu- 
rzenie zebranych, którzy zmusili 
przybyłych do milczenia. 

Fikcyjne „wiązki” endeckie. 
Pod odezwą endecko chadeckie- 

go „Centrokomu'* wśród podpisów 
różnych „pan“, „lig“, „Sokolow“ 
i innych „Zytówek* znajdujemy 
podpis „związku nauczycielek szkół 
zawodowych*'. 

Związku takiego niema nie tyl- 
ko w Wilnie, ale i w całej Wiłeń- 
szczyźnie i został on „stworzony 
przez „Centrokom'* jedynie poto 
tylko, aby mydlić ludziom Oczy 
ilością „związków”, które rzeko- 
mo przy nim stoją. 

„Białoruska Partja Narodo- 
wa* wobec wyborów. 

Nowozałożona „Narodowa Partja 
Białoruska" postanowiła nie przy- 
jąć czynnego udziału w wyborach 
do wileńskiej Rady Miejskiej. 

Ma ona zamiar całą swą ener- 
gję skierować na przygotowanie 
zbliżających się wyborów do rad 
gminnych na wsi. (cz) 

Akcja przedwyborcza wśród 
Żydów. 

Ubiegłej soboty w żydowskich 
dzielnicach miasta ukazały się agi- 
tacyjne plakaty przedwyborcze „Ży- 
dowskiej listy natodowej* oraz 
„Bundu*. 

Usilną agitację przedwyborczą 
prowadzili po bożnicach i domach 
modlitwy ortodoksi i sjoniści. 

Również „Bund* urządzik tego 
dnia swój pierwszy wiec przedwy* 
borczy w gmachu teatru przy ul. 
Ludwisarskiej,j na którym liczni 
mówcy wystąpili z agitacyjnemi 
przemówieniami przedwyborczemi. 

Nowe żydowskie listy wy- 
borcze. 

Sjonistyczna partja pracy po 
wystąpieniu z t. zw. „Żydowskiej 
listy narodowej" usiłuje nawiązać 
bliższy kontakt z sjonistyczno-so- 
cjalistyczną  partją „„Poalej-Sjon* 
prawicą, w sprawie utworzenia 
bloku wyborczego tych ugrupowań. 

W tym samym celu rozpoczęły 
się rozmowy między młodzieżą 
ortodoksyjną a organizacją sjoni- 
stycznej młodzieży religijnej ,,Cej- 

rej- Mizrachi“. 
Tak samo ma byč nawiązany 

kontakt między związkiem kobiet 
żydowskich a związkiem lokatorów 
w sprawie utworzenia bloku wy- 
borczego tych związków. (cz). 

Protest inwalidów. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o umiesz- 
czenie na łamach Pańskiego po- 
czytnego pisma, następującego о- 
świadczenia: 

Dnia 29 b. m. w spisie Stowa- 
rzyszeń i Organizacyj, które podpi- 
sały odezwę Centralnego Komitetu 
Wyborczego Obrony Polskości Wil- 
na i zgłosiły doń akces, spostrze- 
gliśmy i Związek Inwalidów Wo- 
jennych R. P. w Wilnie. 

Wobec tego oświadczamy, że 
nikogo nie upoważniliśmy do prze- 
mawiania w imieniu naszem i z 
powyższem się nie solidaryzujemy. 

Poza Komisją Administracyjną, 
która jest przejściowym organem 
Wydziału Wykonawczego Związku 
Inwalidów Wojennych R. P. w 
Warszawie, niema właściwych sta- 
tutowo przewidzianych i zaufaniem 
Walnego Zebrania obdarzonych 
władz Okręgowego Koła Związku 
Inwalidów w Wilnie, któreby mo- 
gły rościć sobie choćby pozory 
prawa do powzięcia takiej decyzji 
w imieniu członków, bo jeśli cho- 
dzi o tak ważne sprawy jak wy- 
bory samorządu, to żaden zarząd 
niema prawa angażowania organi- 
zacji na rzecz jakichkolwiek blo- 
ków, lub komitetów wyborczych, 
bez upoważnienia członków. 

Przystąpienie Związku Inwali- 
dów do Centr. Komit. Wybor. Obr. 
Polsk. Wilna jest samowolą kilku 
jednosiek, których tendencje poli- 
tyczne są znane. My inwalidzi 
miasta Wilna i okolicy nie może- 
my łączyć się z komitetem wy- 
borczym, O charakterze wybitnie 
politycznym,  zwalczającym rząd 
obecny, który najwięcej wykazał 
wyrozumienia dla doli mas inwa- 
lidzkich. Gdy inne rządy niedale- 
kiej przeszłości dążyły do zmniej- 
szenia żebraczych rent inwalidzkich 
i ograniczyły do minimum nada- 
wanie koncesyj inwalidom—obecny 
rząd podwyższył nam reńty inwa- 
lidzkie o 10 proc. i zniósł po- 
przednie ograniczenia w nadawaniu 
koncesyj inwalidom. 

Następuje 50 podpisów. 
Wilno, dnia 30 maja 1927, 

Magistrackie niedbalstwo. 

Dnia 30 maja r. b. obwodowe 
komisje wyborcze otrzymały spo- 
rządzone przez Magistrat wykazy: 

1) osób uprawnionych do gło- 
sowania przy wyborach do Rady 
Miejskiej, 

2) wykaz obcokrajowców. 
Przy przeglądaniu tych wyka- 

zów komisje stwierdziły mnóstwo 
błędów. 

Nazwiska w większości wypad- 
ków napisane są charakterem nie- 
czytelnym i nadomiar złego po- 
przekręcane (naprz. obok nazwiska 
męża figuruje zupełnie przekręco- 
ne nazwisko żony). Szereg osób 
nie zostało wcale wciągniętych ną 
listę. Pozatem są na listach nazwi- 
ska, w których jedna i ta sama 
osoba figuruje w spisie obcokra- 
jowców, jak zarówno na liście u- 
prawnionych do głosowania i t. d. 

Jedyną drogą naprawienia tych 
błędów jest wnoszenie reklamacyj 
w dniach 1, 2 i 3 czerwca b. r. 

Protest kelnerów. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Ponieważ w N-rze 122 „Dzien- 
nika Wileńskiego" w dniu 31.V r. 
b. został umieszczony artykuł pod 
tytułem „Podpis, który był* w 
którym podano treść listu Chrześ- 
cijańskiego Zw. Zawod. Kelnerów 
w Wilnie, że przystąpił on do t. 
zw. „Pol. Centr. Kom. Wybor.“, 
nadmieniamy, iż niżej podpisani, 
kelrerzy—dwóch jako członków, 
zaś trzeci jako członek Zarządu i 
sekretarz, nic o przystąpieniu na- 
szego Związku do P. C. K. W.nie 
wiemy, jak również i wszyscy 
członkowie Zw. Ch. Kelnerów (któ- 
rych jest 14 osób), gdyż żadnego 
posiedzenia w sprawie wyborów 
nie było. Możliwem natomiast jest, 
że przystąpił tylko p. prezes Wła- 
dysław Adamowicz i „samozwaf- 
czy sekretarz" Antoni Rynkiewicz, 
który nie jest sekretarzem, gdyż 
jest nim niżej podpisany Ignacy 
Zielinski., 

Nadmieniamy również, iż my 

żadnego upoważnienia co do przy- 
stąpienia naszego Związku p. Ada- 
mowiczowi nie udzielaliśmy i że 
w związku z takiem postanowie- 
niem p. Adamowicza w dniu dzi- 
siejszym występujemy z Ch. Zw. 
Kelnerów m. Wilna. 

Z poważaniem 

(©) Ignacy Zieliński 
sekretarz Związku Chrześ- 

cijańskiego Kelnerów. 

(—) Bronisław Baziuk 
członek Związku. 

(—) B. Kiszkis 
członek Związku. 

31.V-27. 

Akademicy-sjoniści zwalcza- 
"ją Żyd. listę narodową. 

Sjonistyczny związek akademi- 
ków postanowił zwalczać t. zw. 
„Żydowską listę narodową”, a na- 
tomiast energicznie popierać pro- 
jekt utworzenia czysto sjonisjycz- 
nej listy wyborczej. (cz) 
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lebranie Polskiego Czerwonego 
lzy, 

W wielkiej sali konferencyjnej 
"Urzędu Wojewódzkiego w dniu 
onegdajszem.o godz. 18 ej woje- 
woda wileński Władysław Racz- 
kiewicz otworzył obrady walnego 
zebrania Polskiego Czerwonego 
Krzyża w obecności najwybitniej- 
szych przedstawicieli _ wszystkich 
sfer naszego społeczeństwa, J. E. 
ks. biskupa Bandurskiego, marszał- 
kowej Romerowej, Jerzego hr. 
Czapskiego, prezesa Dyrekcji Poczt 
Popowicza, doktorów: Obiezier- 
skiego i Stolzmana, p. Stanisława 
'Wańkowicza, reprezentanta lzby 
Skarbowej p. naczelnika Szymona 
Czarnockiego, mec. R. Tórczyń- 
skiego raprezentantów urzędu wo- 
jewódzkiego naczelników Jocza i 
Trockiego i w. in. P. wojewoda 
wileński przypomniał ogromnej 
doniosłości zadania, jakie spełnia 
Czerwony Krzyż, jako instytucja 
półpaństwowa, na którą państwo 
włożyło rozległe obowiązki w dzie- 
dzinie obrony kraju. Czerwony 
Krzyż zyskuje wśród  spoleczef- 
stwa coraz szerszą popularność i 
poparcie. Przewodnictwo obrad ob- 
ją! następnie J. E. ks. biskup Ban- 
durski, poczem prezes zarządu p. 

Uniechowski złożył sprawozda- 
nie z działalności Wileńskiego Ko- 
'mitetu P. C. K. za rok 1926, na- 
kreślił obraz prac przez Wileński 
Czerwony Krzyż wykonanych i 
przedstawił szczegółowo rozwój 
P. C. K. w naszem województwie, 
tak pomyślny dzięki poparciu 
użyczonemu przez p. wojewodę 
Raczkiewicza i wszystkie władze pań- 
stwowe i urzędy w Wilnie, wresz- 
cie przedstawił prezes Uniechow- 
ski plan działalności w roku 1927 
na terenie obu województw wileń- 
skiego i npwogródzkiego, oraz 
złożył sprawozdanie rachun- 
kowe. Rozwinęła się ożywiona dy- 
skusja, w której zabierał głos kil- 
kakrotnie p. wojewoda Raczkie- 
wicz i inni. Przewodniczący ks. bi- 
skup Bandurski wyraził prezesowi 

p. L. Uniechowskiemu uznanie i 
podziękowanie za jego działalność 
i podkreślił jego zasługi. Walne ze- 
branie przez aklamację przyłączyło 
się do tych wyrazów uznania. 
Sprawozdanie Zarządu przyjęto do 
wiadomości i na wniosek Komisji 
Rewizyjnej udzielono Zarządowi 
absolutorjum z rachunków. Doko- 
nano wyboru komitetu okręgowe- 
go mniejwięcej w dotychczasowym 
składzie, oraz Komisji Rewi zyjnej i 
wśród oklasków uproszono p. wo- 
jewodę Raczkiewicza, ażeby nadal 
przewodniczył komitetowi wileń- 
skiego Okręgu Czerwonego Krzy- 
ża. Po walnem zebraniu odbyło 
się posiedzenie komitetu, którego 
prezydjum objął p. wojewoda, a 
zastępstwo p. Uniechowski i dr. 
Michniewicz. Prezesem Zarządu 
wybrano p. L. Uniechowskiego. 
Obowiązki, połączone z sekretarja- 
tem przyjął na sibie członek komi- 
tetu okręgowego Wil. Okr. C. K. 
mecenas Tórczyński, skarbniko- 
stwo p: Karabanowicz. 

  

Popierając budowę stadjonu 
przyczyniasz się do rozwoju ćwi- 
czeń sportowych tak niezbęd- 
nych dla należytego wycho- 
wania fizycznego naszego 

pokolenia. 

  

  

Młodzież akademicią 
radykalną, ludową i socjalistycz- p 

ną uprasza się © przybycie w dn. 
2 czerwca (czwartek) o godz. 7 m. 
'15 wiecz. do lokalu Wileńska 26, 
m. 1 (wejście z dziedzińca) celem 
wyłonienia Komitetu przyjęcia aka- 
demików- Łotyszów. 

Delegacja młodzieży  akade- 
mickiej łotewskiej przybywa do 
Wilna z Łotwy w składzie 29 osób 
(w tem 13 studentek) dnia 4 czerw- 
ca O godz. 8 m. 5 rano, tegoż dnia 
wieczorem odjeżdża do Warszawy. 
W przyjęciu przyjmie również u- 
dział robotnicza młodzież Towa- 
rzystwa Uniwersytetu  Robotni- 
czego. 

p o CCC z, 

«Wileńsła muza akademicka. 
Od pewnego czasu można za- 

obserwcwać w Wilnie bardzo po- 
cieszające zjawisko, a mianowicie 
stały rozrost twórczości poetyckiej 
i—nieco nieoczekiwane, a przecież 
nieprzemijające zainteresowanie tą 
twórczością wśród społeczeństwa. 
Cheknologicznie rzeczy biorąc da- 
tuje się to ożywienie od czasu 
pierwszego turnieju poetyckiego, 
który przełamał lody obojętności 
publiczności, za nim w rok póź- 
niej drugi turniej przypomniał po- 
nownie O pracy młodych poetów 
i wreszcie zaczęły się owe tak po- 
pularne już dziś „Środy Literackie" 
w Związku Literatów, cieszące się 
wzrastającem stale powodzeniem. 
Przyjazdy znakomitego poety ro- 
syjskiego Balmonta, a następnie 
świetnego krytyka literackiego dr. 
W. Borowego, poety Juliana Tu- 
wima, wreszcie G. K. Chestertona 
stały się zwycięskiemi atakami li- 
teratury na zobojętniały jak dotąd 
ogół naszej inteligencji. 

W sukurs tym atakom przy- 
chodzi piąty zeszyt czasopisma 
„Alma Mater Vilnensis“, w którym 
od pierwszego rzutu oka spostrze- 
ga się przewagę utworów poetyc- 
kich. Zobaczmyż, jakiej próby jest 
ta twórczość, zastrzegając się zgóry, 
że ponieważ trudno na podstawie 
jednego lub dwóch wierszy mówić 
o autorze, jako poecie, musimy 
poprzestać na omówieniu wierszy 
jako— poezji. 

Rozpoczyna serję utworów po- 

` 

etyckich w omawianym zeszycie 
„Pieśń o locie” p. Walerjana 
Charkiewicza. Utwór ciekawy w 
formie dzięki zastosowaniu „białe- 
go* dziesięciozgłoskowca, trzy razy 
tylko rozdzielonego powracającym 
rymem: „perć—śmierć”*. Pomimo 
górnego zasięgu myśli dobrze 
usposzbia brak pozy, tak częstej u 
młodych poetów. Autor nie sili się 
na żadne ekstrawzgancje stylistycz- 
ne i posiłkuje się obrazowaniem 
prostem, niekiedy powiedziałbym— 
utartem. Razi też zbyt częste uży- 
wanie zaimka: my, wy, nas it. p... 

Ale jakże dodatnio różni się ta 
„Pieśń* od utworów p. Wiśniew- 
skiego, z któremi sąsiaduje o stro- 
nicę tylko, utworów rażących swą 
pretensjonalnością, połączoną z 
brakiem smaku i wprost nieuctwem 
językowem. Takie naprzykład zwrot- 
ki jak: 

„l blednie urok waszych Goplan 
i wszystkich Skierk tęczowy mig, 
gdy dwupłatowy aeroplan 
w niebie furkotem zagra šmig“ 
powinny pozostać na. wieki w 

rękopisie, głęboko ukrytym w 
szufladzie autora. Ale Są, - niestety, 
jeszcze gorsze. Oto „Fabryka“. 

„W suchym rytmie wrą tytany 
rozpędzonych zgrają kół — 
jakiś genjusz rozpętany 
miljon ruchów w jeden skuł*. 
Powiedzmy pierwsze zdanie w 

liczbie pojedyńczej: „Tytan wre w 
suchym rytmie rozpędzonych zgra- 
ją kół”, czyli że jakaś zgraja гох- 
pędziła koła, w których suchym 
rytmie wrą tytany. ldziemy dalej: 
wrą jest to czasownik, który w 

bezokoliczniku brzmi: wrzeć (od 
war) co znaczy: gotować się, ki- 
pieć. (Krew zawrzała, wszystko się 
we mnie gotuje). Teraz nareszcie 
rozumiemy sens tego zdania: tyta- 
ny gotują się w suchym rytmie 
kół, które rozpędziła zgraja, bliżej 
zresztą nieokreślona. |ak widzimy 
jest to nowy sposób gotowania na 
sucho czyli bez wody i to nie w 
garnku, jeno w rytmie kół. Pomysł 
oryginalny, ale niepoetyczny. 

Przeczytajmy inną zwrotkę te- 
goż autora: 

„Chce mi się płatać różne figle, 
z jakichś tam gwiazd porwać 

królewnę, 
i tańcząc walca z nią na igle, 
pęd wichru wkląć w jej suknie 

zwiewne”. 
Teraz wyobraźmy sobie, że kró- 

lewnie obsunęła się noga i bie- 
daczka... usiadła na tejże igle. Od- 
razu wszystek pęd wichru, wklęty 
w jej suknie, wyleci jak z prze- 
dziurawionego balonika. 

Słuchajmy, co będzie dalej: 
„Będę znajdował rozkosz wtedy 
w bezcelowości wielkim celu, 
jak Juljusz swe wygłoszę cred'y 
i też zrozumie mnie niewielu..." 
O kredzie wiedzieliśmy dotych- 

czas, że używa się jej do pisania 
na tablicy lub w stanie sproszko- 
wanym do czyszczenia klamek. Że 
można ją również „wygłaszać”, jak 
to czynił jakiś tajemniczy Juljusz, 
o tem dowiadujemy się dopiero od 
p. Wiszniewskiego. Wieńczy wszyst- 
kie utwory taka pointa: 

„A wreszcie gdy się wszystko 
znudzi 

  

pojadę gdzieś daleko stąd, 
i by cnotliwych zgorszyć ludzi. 
zczeznąć postaram się na trąd”. 

Nie wiemy dlaczego antor tak 
źle sobie życzy i jeszcze ma za- 
miar przedsięwziąć specjalne stara- 
nia w tym kierunku. Przecież 
śmierć nie zając—nie ucieknie. 

O takie wiersze trudno nawet 
mieć pretensje do poety, który 
śmiało wyznaje, że „sens dziś dla 
mnie, to rzecz pusta“. Ale oczy- 
wiście nie należy brać tego serjo. 
A jednak... w tłumie tych bez- 
nadziejnie banalnych zwrotek, zna- 
lazłem pół, tylko pół zwrotki, jak- 
by strzęp melodji, którą zapłakała 
tak srodze uciemiężona przez p. 
Wiszniewskiego poezja: 

„Znowu zaświtał dzień natchnie- 
nia, 

dziś znów ma dusza będzie 
fletnią...* 

To jest owe złote ziarnko, któ- 
re autor zgubił w worku plew, trze- 
ba je stamtąd wydobyć, może za- 
kiełkuje?!... 

Wiersz p. Widawskiego p. t. 
„Kino“ zawiera dobry pomysł, nie- 
zbyt szczęśliwie jednak zrealizowa- 
ny w formie. Takie asonanse np. 
jak: Feli — celów, radio — nad 
nią, stają się raczej dysonansem, 
szkodliwym nawet dla rytmiki 
wiersza. P. Teodor Bujnicki zdaje 
sobie dobrze sprawę, jąkiemi sło- 
wami ma przemawiać prawdziwy 
poeta, wołając w zakończeniu swe- 
go utworu („Niepotrzebne słowa”) 

„nowy wiersz zadźwięczy — 
inna będzie mowa. 

Ze staremi książkami odejdą 
na strych 

majestatyczne, napu- 
szone slowa“'... 

Otóż to właśnie! Otóż to! Sło- 
wo wtedy w wierszu jest napuszo- 
ne, gdy myśl, nazwijmy ją zgrub- 
sza treścią utworu mie dorównywa 
siłą sile wziętego oddzielnie słowa. 
Myśl powinna rozsadzać wiersz, 
jak żywioł morski nieustannie usi- 
łuje rozwalić granitowe tamy wy- 
„brzeża. Lecz pocóż budować wy- 
niosłe tamy rymów, poco konstru- 
ować niezmienne szluzy rytmu, gdy 
zamiast morza sączy się przez nie 
wątły strumyk myśli? Naprzykład 
p. Zygmunt Lan... zupełnie zdaje 
się nie spostrzega tej komicznej 
w gruncie rzeczy niewspółmierno- 
Ści słowa z myślą. P. Lan... napi- 
sał wiersz, który się tak zaczyna: 

„Wóz gwiazdzisty pęcznieje w 
nie błękitnem mleku. 

I na jalach bezkresów rośnie 
w srebrne ciasto — 

Wokół łzy dnia wezbrane ply- 
ną krwawą rzeką 

lz win swoich spowiada się 
ušpione miasto“... 

Przeciež cala ta zwrotka to tyl- 
ko nieporozumienie! Przeciež te 
asocjacje nie są juž przenošniami, 
tylko calkowitem zamąceniem sen- 
su. Wóz zwykły czy gwiazdzisty 
jest to kształt, który można po- 
równać tylko z kształtem pokrew- 
"nym. Nie można gwałcić przyro- 
dzonych wyobrażeń wzrokowych 
czytelnika i wmawiać w niego, że 
wóz może przemienić się w ciasto 
na mleku! Wyobrażenie wozu mo- 

wielkie, 

że się kojarzyć dla porównania z 
kształtem trumny, piramidy, pudeł- 
ka zapałek czy wreszcie człowieka 
na czworakach, ale nie z nieforem-. 
nym kawałem ciasta i to w mleku! 

Albo też takie powiedzenie z 
tegoż wiersza: 

„Z ust zdławionych sen dźwię- | 
czy mi wieńcem wawrzynów*. 

Tak nie tylko drukować, 
pisać nie należy, 

P. Helena. Obiezierska, unika- 
jąc takich lapsusów zadawalnia się 
utartym szablonem; jest więc w jej 
wierszu i „bajki słodka złuda*, i 
„dzwon zatopiony Ika“, i „zaklęte 
państwo, i „księżycowa jaśń" i 

ale i 

| 
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wreszcie świat, który „cuda mogą | 
objąć hen...*, słowem komplet 
wyświechtanych, oklepanych ogól- 
ników z rejestru częstochowskiego. 
Rzetelną ulgą po tych utworach 
jest prosty, kobiecy, ale poprawny 
w formie i miły w obrazowaniu 
wiersz p. Wandy Nowodworskiei. 
P. Stefan Radwan zadaje życiu pet. 
symistyczne pytanie „czemu*, za 
pominając, że tak samo i o te s4- 
me rzeczy pytali już poeci przed | 

czyniąc to" jednak tysiącem lat, 
znacznie dobitniej i lepiej. 

Q „Sonetach instrumentalnych" 
i wierszach wileńskich Witolda Hu- 
lewicza nie będę tu pisał. Czytel- 
nicy znają poziom twórczości tego 
poety. 

Reasumuję: redakcja  „Almae 
Matris” powinna zastosować gęste 
sito przy przebieraniu owoców wi- 
leńskiej muzy akademickiej. 
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Zycie gospodarcze. 
KRONIKA KRAJOWA. 

/ Zjazd delegatów Kas Spółdziel- 
czych oraz Spółdzielni Rolniczo- 

Handlowych w Wilnie. 

Centralna Kasa Spółek Rolni- 
czych Oddział w Wilnie zwołuje 
w dniu 12-go czerwca r. b. o godz. 
12-tej zwyczajne walne zebranie 
delegatów kas spółdzielczych, spół- 
dzielni rolniczo-handlowych, spół- 
dzielni mleczarskich, oraz innych 

j„organizacyj, należących do Cent- 
ralnej Kasy Spółek Rolniczych z 
terenów województw wileńskiego i 
nowogródzkiego. 

Zebranie odbędzie się w lokalu 
Stowarzyszenia Techników  Pol- 

b skich, Wilno, ul. Wileńska 33, z 
następującym porządkiem obrad: 

1. zagajenie. 
2. odczytanie protokułu z po- 

przedniego zebrania oddziałowego. 
3. sprawozdanie z działalności 

Oddziału. 
4. sprawozdanie ogólne Cent- 

ralnej Kasy. 
5. wybór 3-ch członków Komi- 

tetu Nadzorczego i 3-ch zastępców. 
6. wybór 2-ch delegatów na 

ogólne zebranie delegatów — Сеп!- 
ralnej Kasy. 

1. referat inż. Z. Chmielew- 
skiego p. t. „Spółdzielczość rolni- 
cza w dobie obecnej '. 

8. wnioski członków zgłoszo- 
ne regulaminowo. 

Do udziału w zebraniu ma 
prawo każdy członek Centralnej 
Kasy, mający siedzibę w okręgu 
działania Oddziału wileńskiego. 
Spółdzielnie wysyłają po jednym 
delegacie z piśmiennem upoważ- 
nieniem zarządu do zastępowania 
spółdzielni na walnem zebraniu. 

Oprócz delegata, w zebraniu 
mogą brać udział inni członkowie 
spółdzielni w charakterze gości. 

Zjazd delegatów zapowiada się 
dość licznie, gdyż obecnie do Od- 
działu Wileńskiego Centralnej Kasy 
Spółek Rolniczych należy zgórą 
150 Kas Stefczyka, kilkanaście   „Rolnikėw“ oraz szereg innych 
organizacyj jak: mleczarnie spół- 

\ re związki kółek rolniczych 
p. 

Wzmożenie eksportu towarów 
włókienniczych. 

Dzięki poważnym zakupom do- 
konywanym zwłaszcza przez kup- 
ców rumuńskich, starających się 
przed wejściem w życie nowej ru- 
muńskiej taryfy celnej zapełnić swe 
składy towarem polskim, wywie- 
ziono z okręgu łódzkiego w kwie- 
tniu r. b. towarów włókienniczych 
885.762 kg. wartości 8.947.539 zł., 
podczas gdy eksport w marcu rb. 

+ wyniósł tylko 412.762 kg., wartości 
4.090.020 zł, a w kwietniu r. ub. 
166.340 kg., wartości 1.780.106 zł. 

Wywóz towarów włókienniczych 
wzrósł więc w kwietniu w porów- 
naniu z marcem rb. o przeszło 100 
proc., w porównaniu zaś z kwiet- 
niem ub. r. o przeszło 400 proc. 
Wskutek tak wielkiego eksportu 

pracują wszystkie większe fabryki 
tekstylne na 3 zmiany, ażeby po- 

_ dołać zamówieniom krajowym i za- 
granicznym i napełnić puste składy 
świeżym towarem. 

Dodatek trzeci do taryfy kolejo- 
wej. 

Z dniem 15 czerwca rb. wcho- 
1 dzi W žycie dodatek trzeci do tary- 

      js a 

Zakończenie 6 tygodniowego kur 

su gimnastyczno sportowego po- 

licji państwowej. 

W ubiegły poniedziałek (30 V. 
b.r.) odbyło się na boisku sporto-     

| 
'|) zainteresować sportem szerokie ko- 
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/ sznie od szkolenia 
7. którzy rekrutując się z najodleglej- 

>
 

wem 6 p.p. Leg. uroczyste zakoń- 
czenie kursu gimnastyczno sporto- 
wego policji państwowej. 

Kurs powyższy, zainicjowany 
i zorganizowany przez komendanta 
wojewódzkiego policji państwowej 
a poprowadzony fachowo przez 
ośrodek* wychowania fizycznego 
Wilno, był pierwszą tego rodzaju 
próbą na terenie policji i to stwier- 
dzić należy z uznaniem bardzo u- 
datną. 

Komendant Praszałowicz, chcąc 

ła policjantów zaczął zupełnie słu- 
instruktorów, 

szych powiatów województwa sta- 
ną się, dzięki ukończeniu kursu, 
krzewicielami sportu nietylko wśród 

"„policji, ale również i na wsi wśród 
miejscowej ludności. 

Ośrodek W.F. Wilno przyszedł 
tu z wydatną pomocą dostarczając 
fachowych kierowników i częściowo 
sprzętu sportowego do prowadzenia 
normalnych zajęć. 

Zakończenie kursu odbyło się 
w obecności wojewody wileńskiego 

fy kolejowej normalno - torowych 
polskich kolei. Dodatek ten zawie- 
ra cały szereg zmian + uzupełnień 
taryfowych. 

Tranzyt drzewa polskiego przez 
Litwę Kowieńską. 

Jak podaje wileński „Cajt*, z 
Gdańska piszą, że żądania skiero- 
wane do Litwy ze strony Anglji, a 
dotyczące zezwolenia na transport 
polskiego drzewa po Niemnie, ma- 
ją być przez Litwę spełnione. 

Ma to się stać z tego powodu, 
że Litwa ma nadzieję uzyskać po- 
życzkę angielską, względnie pożycz- 
kę ze znacznym udziałem kapitału 
angielskiego. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Podatek dochodowy. 

Dnia 14 maja minął ulgowy 
termin płatności podatku od do- 
chodu, wykazanego w zeznaniach. 

Z dniem 15 maja rozpoczyna 
się kara za zwłokę (2 proc.). 

Dowody wpłaty podatku należy 
przesłać _ władzom skarbowym 
wślad za zeznaniami. 

Podatek od nieruchomości. 

Podatek od nieruchomości miej- 
skich i niektórych wiejskich za | 
kwartał 1927 r. płatny jest w m-cu 
maju. 

Podatek od placów niezabudo- 
wanych. . 

Podatek od placów niezabudo- 
wanych za | kwartał 1927 r. płat- 
ny jest w m-cu maju. 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 31-go maja 1927 r. 

w hurcie. 

  

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 klgr. 51—55 
Owies 45—47 
Jęczmień browarowy 49—53 

„ na kaszę 45—47 
Pszenica 60—63 

Oleje: 
Iniany 2.25 
pokost 2.60 
makuchy 43 

W detalu: 

Mąka amer. za I kg. 110—130 
© žytnia 50 proc. 90—100 
„  Iazowa = 

Mięso 
wołowe za 1 kg. 2.80—2.90 

cielęcina 1,80—2,00 
baranina 2.50—2,60 
wieprzowina 3.00—3.20 
gęsi 12—13 
kaczki 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 1.80—2.00 
twaróg 1.20—1.50 
Jaja za 10 sztuk 1.20—1.30 

Skóry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa) 
za 1 kg. 10.00—14,00 
chrom za stopę 2.70—4.50 

gemza — ‚ 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosną 10—14 

brzoza 11—14 

  

Popierajcie przemysł krajowyl. 

— WYCHOWANIE FI 
p. Raczkiewicza, komendanta woje- 
wódzkiego policji p. Praszałowicza, 
komisarza rządu p. Strzemińskiego, 
k-dta miasta mjra Dworzaka i licz- 
nego grona oficerów policji i ich 
rodzin. 

Pierwszym punktem programu 
były końcowe zawody  lekkoatle- 
tyczne w biegach, rzutach i sko- 
kach. 

Dały one wyniki bardzo dobre, 
jak na tak krótki okres czasu i na 
względnie niepomyślne warunki 
atmosferyczne, wśród których trze- 
ba było pracować. 

Wszyscy prawie uczestnicy kur- 
su poprawili znacznie swoje indy- 
widualne wyczyny Sportowe, co 
świadczy korzystnie o metodzie 
pracy na kursie Ośrodka. 

Najlepsi uzyskali w poszczegól- 
nych konkurencjach następujące 
wyniki: 

Lekka atletyka. 

Bieg 100 mtr: 1) Cichowski 
12,6, 2) Dziedzic, 3) Kot. 

Bieg 3006 mtr: 1) Pol, 2) Sie- 
maszko. 

Sztafeta 4X100 w składzie: Ja- 
niszewski, Wierzbicki, Janusz, O- 
strowski uzyskała czas 56 s. 

Skok wwyż: 1) Mincewicz 151 
ctm, 2) Ostrowski 145 ctm, 3) Ja- 
niszewski 140 ctm. 

KURIE S V. IL 8 /NSS K 1 

Wieści i obrazki z kraju 
NOWOGRÓDEK. 

Obchód „Dnia Spółdzielczości". 

W dniu 12 czerwca r. b. przy- 
kładem lat ubiegłych Polska ob- 
chodzić będzie „Dzień Spółdziel- 
czości*. Celem szerzenia idei spół- 
dzielczej wśród szerokich mas spo- 
łecznych po wsiach i miastach or- 
ganizują się Komitety Obchodu 
Dnia Spółdzielczości, oraz drogą 
urządzania odczytów i pogadanek 
dadzą możność całemu  społe- 
czeństwu zaznajomić się z zasada- 
mi i rozwojem Spółdzielczości w 
Polsce. 

W Komitetach Obchodu biorą 
udział przedstawiciele  przedew- 
szystkiem Insfytucyj Spółdzielczych, 
oraz znaczna ilość przedstawicieli 
organizacyj społeczno-kulturalnych. 

Dzień Spółdzielczości obcho- 
dzony będzie uroczyście we wszyst- 
kich dzielnicach Polski i będzie 
połączony z różnemi atrakcjami, 
jak akademje, teatry, chóry, kon- 
certy orkiestr, pochody, zabawy 
ludowe i t. p. 

Dzień Spółdzielczości musi być 
dniem radości, gdyż w tym dniu 
obchodzić będziemy triumf soli* 
darności społecznej postępu i zwy- 
cięstwa wiedzy nad ciemnotą. 

Podobnie, jak i w innych mia- 
stach, tak i w. Nowogródku ob- 
chodzony będzie „Dzień Spółdziel- 
czości* w dniu 12-go czerwca r. b. 

Z inicjatywy Kasy Spółdziel- 
czej w Nowogródku w dniu 16-go 
maja r. b. zorganizował się Komi- 
tet Obchodu. . 

Na zebraniu  organizacyjnem, 
składającem się z przedstawicieli 
miejscowych organizacyj społecz- 
nych, wybrano prezydjum w skła- 
dzie—p. Bokunowej (kierowniczki 
Kasy Spółdz.), p. Sciasnego (in- 
spektora szkolnego), oraz p. Alek- 
siuka (adwokata) z prawem koop- 

tacji szeregu osób dla pracy orga- 
nizacyjnej. Swą działalnością Ko- 
mitet Wykonawczy obejmie powiat 
i miasto Nowogródek. 

Przy współudziale nauczyciel- 
stwa, oraz miejscowych instytucyj 
spółdzielczych powołane będą Ko- 
mitety lokalne, które w dniu 12 
czerwca r. b. urządzą w szkołach 
cały szereg pogadanek na temat o 
spółdzielczości, Oraz zorganizują 
obchód Dnia Spółdzielczości w 
ośrodkach kulturalnych. pa 

LEONPOL 

Przytrzymanie. 

Na pograniczu został zatrzyma* 
ny osobnik, podający się za Sum- 
  

Giełda Wileńska w dniu 
31, V. r.b. 

i żąd. płac. tranz. 
"= zastaw. Wil. B. 

lemsk. zł. 100 50,20 50,40 

Giełda Warszawska w dniu 
31-V. b. r. 

I. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Il. Dewizy 

Londyn 43,46 4357 43,35 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,05 35,14 34.96 
Praga 26,50 26,56 2644 
Genewa 172,14 172,57 171,71 
Rzym 49,12 49,24 49,00 

AKCJE 

Bank Handlowy 1,60—1,75 
tank Polski 152,00—155,00 

Skok w dal: 1) Wierzbicki 516 
ctm, 2) Dziedzic 505 ctm, 3) Ja- 
niszewski 470 ctm. 
„ Rzut dyskiem: 1) Żelaziński 
25 mtr 57, 2) Mincewicz 24 mtr 57, 
3) Kaczor 24 mtr 23. 

Rzut oszczepem: 1) Marcin- 
kiewicz 34 mtr 58, 2) Kaczor 34 
mtr 10, 3) Janiszewski 31 mtr 34. 

Pchnięcie kulą: 1) Wierzbicki 
8 mtr 51, 2) Kot 8 mtr 48, 3) Ja- 
niszewski 8 mtr 43. 

Pokaz gimnastyczny. 

Następnym punktem programu 
był pokaz gimnastyczny wykonany 
przez absolwentów kursu. 

Wykazał on duże usprawnienie 
przyszłych instruktorów. 

Efektownie wypadły zwłaszcza 
skoki przez skrzynie szwedzkie i 
konie gimnastyczne. Lekcję prowa- 
dził instruktor W. F. Ośrodka 
znany sportsman por. Lubicz-Nycz, 
któremu można pogratulować wy- 
ników jego fachowej pracy. 

Pokaz zaprawy bokserskiej. 

Pokaz zaprawy bokserskiej prze- 
prowadzony przez por, Lubicz- 
Nycza był również bardzo udatny. 

Demonstrowany był tok lekcyj- 
ny, oraz poszczególne ciosy sto- 
sowane w boksie. 

lijonka A. w chwili gdy usiłował 
przekroczyć granicę z Rosji so 
wieckiej do Polski. : 

Wobec tego, że w czasie Za- 
trzymania  Sumlijonek zachował 
się prowokacyjnie w stosunku do 
żołnierzy K. O. P., został on are: 
sztowany i odstawiony do wię- 
zienia. 

W okolicy Dubinowa patrol K. 
O..P. zauważył dwóch osobników 
z koszami, usiłujących przejść z 
Litwy do Polski. Na okrzyk „stój” 
osobnicy ci porzucili 5 koszów i 
worki, sami zaś zbiegli. 

RADOSZKOWICZE 

Rekwizycje sowieckie. 

Widocznie odruch wojenny pa- 
nujący obecnie w Moskwie, prze- 
nika również i na pogranicze, bo 
straż sowiecka przypomniała sobie 
dobre czasy rekwizycyj kiedy moż- 
na było bezkarnie rabować. To też 
onegdaj straż sowiecka zabrała pa- 
sącemu w pasie przygranicznym 
15-to letniemu Chołubowiczowi 6 
krów. Dzięki energicznej interwen- 
cji K, O. P. straż sowiecka zwró- 
ciła krowy, zwalniając Cholubowi- 
cza, który. również był zatrzy” 
many. 

ZAHACIE 

Wysiediony tam i z powrotem. 

Władze polskie wysiedliły za- 
mięszkującego w okolicy Zahacia 
dr. Jeżalskiego z żoną i dzieckiem 
do Sowietów, gdyż stamtąd po- 
chodził. Jakież było zdziwienie na- 
szej straży granicznej, gdy po pa- 
ru godzinach graniczna straż So- 
wiecka wysiedlita dr. Ježalskiego z 
powrotem na terytorjum polskie. 
Ciekawi jesteśmy jakie stanowisko 
zajmą wobec tego władze polskie. 

GŁĘBOKIE. 

Zabił ciotkę, gdyż kochał ją. 

Dn. 28 b. m. Jan Oświecimski 
lat 21, zam. Sienkiewicza 43 w 
Głębokiem, wystrzałem z rewol- 
weru zabił swą ciotkę Helenę Fi- 
lonok, lat 38, a następnie popeł- 
nił samobójstwo. 

Według zebranych 
tłem zabójstwa i 
była miłość. 

informacyj 
samobójstwa 

ŚWIĘCIANY. 

Z powodu ziemi. 

Dn. 25 b. m. w zaśc. Zagum- 
niki gm. święciańskiej został zna- 
leziony w studni trup właścicielki 
tegoż zaśrianka Józefy Wołczac- 
kiej, lat 60. 

Przeprowadzone dochodzenie u- 
staliło, że Wołczacka została uto- 
piona przez Rozalję Wojciukową, 
lat 57 i Helenę Działkszto, lat 46. 

Przyczyna zabójstwa—chęć doj- 
ścia do posiadania przez Wojcia- 
kową 5 ha ziemi, któreby jej po 
śmierci zamordowanej przypadły 
z tego tytułu, że syn Wołczackiej 
ożenił się z córką Wojciukowej, 
a ta zarządzała gospodarstwem 
syna. 

Morderczynie aresztowano i z 
aktami przekazano sędz. śledcz. 
w Swięcianach. 

NIEMENCZYN. 

Niebezpieczna szosa. 

Dn. 27 b. m. na szosie nie- 
menczyńskiej w odległości 6 klm. 
od Wilna 4-ch nieznanych osobni- 

Walka na ringu. 
Walka na ringu 3 par najlep- 

szych bokserów kursu zakończyła 
program fachowo sportowy. / 

W wadze lekkiej zmierzyli się 
ze sobą: MKaczori Janiszewski, w 
wadze półśredniej; Marcinkiewicz- 
Cichoński i Nowak St. Żelaziński. 
Zwyciężyli na punkty pierwsi, de- 
monstrując bardzo żywą walkę i 
już dość daleko posuniętą technikę. 

Rozdanie nagród. 

Kulminacyjnym punktem pro- 
gramu było rozdanie nagród przez 
komendanta wojewódzkiego policji 
p. Praszałowicza,który w krótkiem 
przemówieniu podkreślił znaczenie 
kursu i zadania jakie czekają na 
prowincji instruktorów sportu — 
policjantów. Nagrodę wojewody dla 
najlepszego instruktora kursu о- 
trzymał st. przodownik Zarówny. 

Uroczystość zakończyła się prze- 
mówieniem kierownika ośrodka W. 
F. kpt. Kawalca, który życzył ab- 
solwentom kursu dalszej owocnej 
pracy. 

Mistrzostwa piłkarskie Wil. Z. O. 
‚ P. N-u. 

Klasa A. 
1 p. p. Leg.—A.Z. S. 3:2 (1:0) 

Debjutująca w barwach A. Ż. 

ków usiłowało dokonać napadu na 
Adolfa Sarnowskiego, mieszkańca 
Podbrodzia. Sarnowski jechał fur- 
manką, a że miał dobrego konia— 
udało mu się zbiec. 

Wówczas napastnicy przebiegli 
przez las, który drogę w tym miej- 
Scu okręża i na 5 klm. od Wilna 
ponownie spotkali Sarnowskiego, 
ponieważ jednak ten przyłączył się 
do kilku innych furmanek, jadą- 
cych do Wilna, napastnicy napadu 
nie dokonali. 

POSTAWY. 

Przy zbieraniu drutu. 

W czasie kłótni podczas zbie- 
rania drutu przez Piusa Pietkiewi- 
cza, mieszkańca wsi Możejki zo- 
stał ciężko pobity przez Pietkiewi- 
cza Bronisław Kurto, mieszkaniec 
tejże wsi, do którego zabierany 
drut należał. 

; KOBYLNIK. 

Ostrożnie z bronią. 

Dn. 27 b. m. Jan Żełobowski, 
m-c wsi Gierliki, gm. kobylnickiej, 
wskutek nieostrożnego obchodze- 
nia się z bronią spowodował wy- 
strzał, którym został zabity. 

  

Ruch literacki. 
XIV Środa Literacka odbędzie 

się w lokalu Związku Literatów (ul. 
Św. Anny 4) dn. 1 czerwca o g.8 
wlecz. F. Ruszczyc wygłosi poga- 
dankę p. t. „Trzecie Wilno“ na te- 
mat przyszłości naszego miasta 
pod względem artystycznym. Temat 
jest szczególnie aktualny ze wzglę- 
du na zbliżające się «wybory do 
Rady Miejskiej, której zadaniem 
będzie także rozwiązanie szeregu 
palących spraw kulturalnych Wilna. 
Wstęp dla członków Z. Z. L. P. i 
wprowadzonych gości. 

— Walne zebranie Z-ku Za- 
wodowego Literatów Polskich w 
Wilnie odbędzie się w najbliższą 
Środę, 1 czerwca o godz. 6 wiecz. 
w Bibljotece Wydziału Sztuk Pięk- 
nych (ul. Św. Anny 4). 

Ze względu na pilność spraw 
wymagających decyzji, Zarząd prosi 
usilnie wszystkich członków o pun- 
ktualne przybycie. 

„, Wrazie nieprzybycia wymaga- 
nej ilości członków, walne zebra- 
nie odbędzie się w drugim, prawo- 
mocnym terminie tegoż dnia o g. 
6,30 wiecz. Bezpośrednio po wal- 
nem zebraniu odbędzie się XIV-ta 
Środa Literacka. 

№ wileńskim bruku. 
— Samobójstwo. Józefa- Janina Ge- 

ler, lat 31, zam. Popowska 10, za pomo- 
cą wypicia koniaku ze strychniną popeł- 
niła samobójstwo. 

Wezwane pogotowie ratunkowe po 
udzieleniu pierwszej pomocy przewiozło 
ją do szpitala żydowskiego, gdzie wkrót- 
ce zmarła. i 

, Przyczyna samobójstwa nieporozu- 
mienie rodzinne. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Włady- 
sław Raczyński, lat 19, zam. Rakowa 9, 
podczas gry w piłkę nożną około Łysej 
Góry upadł tak nieszczęśliwie, że złama: 
sobie nogę powyżej kolana. Wezwane 
pogotowie ratunkowe odwiozło go do 
szpit. żydowskiego. > 

— Zasłabnięcie. Marja Kołodzińska 
zam. w folw. Rucina, gm. rudomińskiej, 
przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego 
nagle zasłabła. Wezwane pogotowie ra- 
BZ” odwiozło ją do szpit. św. Ja- 

a. 
— Zatrzymanie. Wyw. Urzędu Sled- 

czego zatrzymali Chanę Soszańską z 
przemytem około 15 klg. sacharyny w 
krysztale. 

YCZNE i SP 
S-u dawna Wilja nie miała szczęś- 
cia w tym pierwszym meczu pod 
zmienioną nazwą. Mecz przyniósł 
jej nieznaczną coprawda tylko po- 
rażkę, ale za to bolesną stratę 2 
punktów, na których obecnie ostat- 
nim w tabeli drużynom bardzo za- 
leży ze względu na możliwy spa- 
dek do klasy B. A. Z. S$. wystąpił 
w osłabionym składzie bez Niko- 
łajewa, Lepiarskiego i Leszczyń- 
skiego dawnych graczy Wilji, nato- 
iniast 1 p. p. Leg. wstawił po raz 
pierwszy do swego składu Ludzi- 
kowskiego, który odbył już swoją 
dyskwalifikację. 

Zawody wypadły dość blado. 
Obie drużyny grały mniej więcej 
równo. Sędziował p. Katz. 

Klasa B. 

А. Z. S. I.— Ž. A. K. S. 1:0. 
Z trudem wywalczone zwycię- 

stwo A. Z. S-u. 

Egzamina na sędziów lekkiej 
atletyki. 

W dniu 10 czerwca b. r. o £. 
19 na przystani W. K. S. 3 p. sap. 
odbędą się egzamina sędziowskie 
c przez Zarząd Wil. O. 
LA 

” 
I 

Zamachowcy komunistyczni 
ukarani 8 letniem wię- 

zieniem. 
W roku 1924 do jednej z wi- 

leńskich jaczejek Związku Młodzie- 
ży Komunistycznej należeli Abram 

Bałak, Mejłach Epsztejn, Eliasz 

Gens i kilku innych. ia Aka S 
Przewodniczącym tej. jaczejki 

był jakiś Żyd, ukrywający się pod 
pseudonimem „Reut*. Do końca 
1924 roku w omawianej 
panowała harmonijna zgoda ni- 
czem nie zakłócona. Odbywały się 
w spokoju zebrania dyskusyjne, 
rozlepiano odezwy komunistyczne, 
wykonywano różne zadania powie- 
rzane członkom  jaczejki przez 
starszych komunistów. Nadszedł 
jednak dzień, kiedy idylia komu- 
nistyczna została zakłócona przez 
interwencję policji. Organa bezpie- 
czeństwa zarządziły wówczas likwi- 
dację jaczejki „Reuta"*. Dwunastu 
członków  jaczejki znalazło się 
wówczas pod kluczem. 

W obozie miejscowych komu- 

nistów powstała panika. Jeden na 

drugiego zwalał winę „osypy*. 

Wkońcu podejrzenie wszystkich 

pozostających na wolności komu- 

nistów skierowało się w stronę 

jednego z najczynniejszych człon- 

ków  jaczejki „Reuta* Abrama 
Bałaka. 

Sąd partyjny wydał wyrok ska- 
zujący zdrajcę i rzekomego pro- 

wokatora na śmierć przez zastrze- 
lenie. Wykonanie wyroku powie- 
rzono Eljaszowi Gansowi i Mejła- 
chowi Epsztejnowi. W dniu 31 
grudnia 1924 r. Eljasz Gens i Mej- 
łach Epsztejn przystąpili do wyko- 
nania wyroku. Epsztejn zakrzątnął 
się dokoła znalezienia rewolweru, 
zaś Gens podjął się zadania wy- 
wabienia rzekomego prowokatora 
w ustronne miejsce za miastem. 
Spotkali go na ulicy i zapropono- 
wali przechadzkę. Prowadząc niby 
to przyjacielską pogawędkę zapro- 
wadzili go na jedno z przedmieść 
gdzie miał nastąpić finał, 

Bałak jakby intuicyjnie wyczu- 
wając niebezpieczeństwo nie chciał 
ść dalej i wrócił do domu. Na 
drugi dzień znowu się spotkali. 
Tym razem doszli aż na ulicę Je- 
ziorną. Tam nieoczekiwanie Ep- 
sztejn dobył z kieszeni rewolwer i 
wystrzelił w piersi Bałaka. Strzał 
chybił. Bałak rzucił się do uciecz- 
ki, ale potykając się upadł na zie- 
mi. W tym momencie Epsztejn 
dobiegł do ofiary i dał jeszcze jeden 
strzał, godząc go kulą w piersi. 

Zamachowcy rzucili się do u- 
cieczki. Gensowi udało się zbiec. 
Epsztejna zatrzymali przechodnie 
na ulicy. Policja znalazła przy nim 
rewolwer. 

W pewien czas potem został 
pochwycony na granicy drugi za- 
machowiec, który za Dokszycami 
chciał uciec do Rosji. | 1 

Wczoraj sprawa ta była przed- 
miotem rozpraw w Sądzie Okrę- 
gowym w Wilnie. Przewodniczył 
obradom sędzia Kontowt. 

W toku rozprawy zamachowcy 
chcieli dać publiczności wykład 
idei komunistycznej, wobec czego 
przewodniczący zarządził tajność 
obrad. W wyniku rozprawy Sąd 
skazał Eljasza Gensa i Mejłacha 
Epsztejna za usiłowanie zabójstwa 
Abrama Bałaka na 8 lat ciężkiego 
więzienia z zaliczeniem im aresztu 
prewencyjnego. 

  

Najbliższe zawody lekko- 
atletyczne. 

W dniach 4 i 5 czerwca b. r. 
na boisku sp. 6 p. p. Leg. odbędą 
się zawody lekkoatletyczne o mi- 
strzostwo młodzików, w dniach 
zaś 11 i 12 czerwca zawody 0 mi- 
strzostwo okręgu. 

Akademja szermiercza. 

Dnia 3 b. m. godz. 17 odbę- 
dzie się w sali kasyna garnizono- 
wego akademja szermiercza, na któ- 
rą złoży się: 

1) odczyt por. Berskiego (mi- 
strza Polski i Armji) o szermierce. 

2) pokaz lekcji szermierczej, 
wolne walki na szable i florety. 

3) Turniej szermierczy na szab- 
le i szpady z udziałem mistrzów 
Armii: por. Berskiego, por. Laskow- 
skiego, sierż. Zagackiego z War- 
szawy i Poznania i por. Nycz-Lu- 
bicza z Wilna. 

Ze względu na doniosły cel 
propagandowy, oddziały wojskowe 
wyszlą na akademię podoficerów i 
szkoły podoficerskie. 

Przypuszczamy, że 
cywilnych nie zabraknie. 

również i 

  

jaczejce . 

\
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OSOBISTE. 

— Wyjazd wice-wojewody p. 
O. Malinowskiego na urlop. W 
dniu 30 maja b. r. wice-wojewoda 
wileński i naczelnik Wydziału Pre- 
zydjalnego p. Olgierd Malinowski 
rozpoczął cztero-tygodniowy urlop 
wypoczynkowy. 

Kierownictwo Wydziałem Pre- 
zydjalnym p. wojewoda powierzył 
na okres tego czasu p. naczelni- 
kowi Władysławowi Hryhorowi- 
czowi. у 

URZĘDOWA 

— Objęcie urzędowania przez 
nowo- mianowanego starostę mo- 
łodeczańskiego. We czwartek dnia 
2 czerwca udaje się do Mołodecz- 
na w celu objęcia urzędowania no- 
womianowany starosta w Moło- 
decznie p. Piekutowski. 

Jednocześnie z p. starostą wy- 
jeżdża do Molodeczna inspektor 
administracji p. Żyłko, który będzie 
obecny w czasie przejmowania 
spraw urzędowych. 2 

Dotychczasowy kierownik sta- 
rostwa mołodeczańskiego miano- 
wany został zastępcą starosty w 
Święcianach. 

— Z lzby Skarbowej. Prezez 
Wileńskiej Izby Skarbowej podaje 
do wiadomości publicznej, że od 1 
czerwca r. b.. wobec zmiany go- 
dzin urzędowania, Kasa Skarbowa 
w Wilnie otwarta będzie zarówno 
dla osób prywatnych jako też i u- 
rzędowych, w dni zwykłe od go- 
dziny 8-ej rano do 1-szej, zaś w 
w soboty tylko do godziny 111/s. 

IKON Gi. MIEJSKA. 
— O zakwaterowanie pielgrzy- 

mek przybywających na korona- 
cję cudownego obrazu M. B. 
Ostrobramskiej. Dnia 31 b. m. w 
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się pod przewodnictwem nacz. Wydz. 
Bezpieczeństwa p. Kirtiklisa kon- 
ferencja w sprawie zakwaterowania 
i rozmieszczenia w Wilnie pielgrzy- 
mek, przybywających na uroczy- 
stość koronacji Cudownego Obrą- 
zu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
W konferencji wzięli udział przed- 
stawiciele duchowieństwa i wojsko- 
wości oraz sekcji kwaterunkowej, 
podwodowej i kolejowej Komitetu 
Mieszkaniowego. 

W toku obrad rozwążono w 
ogólnych zarysach sprawę rozlo- 
kowania w mieście pielgrzymek z 
Polski i z zagranicy w celu zapew- 
nienia im miejsca oraz należytej 
opieki. Omawiano szczegółowo 
sprawę organizacji pochodów i 

' procesyj w tymże dniu. W porozu- 

  

Kino- Teatr 

„Helios“ 
Wileńska 38. 

Parter 80 gr. Balkon 50 gr. 
„ULICA POKUSY" 

głównej ANDREE LAFAETTE, ideał nowoczesnej paryżanki. 

mieniu z sekcją kolejową omawia- 
no sprawę utrzymania porządku i 
zachowania warunków sanitarnych 
na stacjach dla pielgrzymek  przy- 
bywających koleją, które powinny 
jaknajwcześniej zgłaszać się do 
właściwych dyrekcyj kolejowych, w 
celu otrzymania przewidzianych 
ulg. Przewodnicy pielgrzymek po- 
winni bezzwłocznie przesłać na rę- 
ce przewodniczącego Komitetu Kwa- 
terunkowego p. Popowicza w Wil- 
nie wykazy osób, które przybędą 
z pielgrzymką z zaznaczeniem sta- 
nowiska społecznego tych osób. W 
sprawie zakwaterowania pielgrzy- 
mek ustalono, że kwatery te będą 
dwojakiego typu, w miarę możno= 
ści w lokalach zamkniętych, prze- 
ważnie jednak w obozowiskach. 

W sprawie pochodu i procesji 
w dniu koronacji ustalono wy- 
tyczne w celu zapewnienia wierny: 
należytego bezpieczeństwa oraz za- 
chowania ścisłego porządku. 

Do czasu następnej konferencji 
w tej sprawie, która się odbędzie 
dnia 10-go czerwca b. r. kierowni- 
cy poszczególnych sekcyj opracują 
szczegółowe wnioski zmierzające do 
celowego zorganizowania wspom- 
nianej uroczystości. 
— Remont gmachu wojewódz- 

kiego. Z powodu rozpoczętego re- 
montu gmachu urzędu wojewódz- 
kiego, który potrwa kilka tygod- 
ni dotychczasowe wejście zostało 
zamknięte. Dla użytku publiczno- 
Ści zostało otwarte wejście šrod- 
kowe. 

— Stan zdrowotny Wilna. Sek- 
cja Zdrowia Magistratu m. Wilna 
zanotowała w ubiegłym tygodniu 
następującą ilość zasłabnięć na 
choroby zakaźne: tyfus brzuszny— 
1, tyfus plamisty—7, (zmarło—1), 
płonica — 8, ospówka — 1, odra 
— 5, róża — 1, zausznica — 3, 
grypa — 2, gruźlica — 10 i jagli- 
ca Li (S). 

— Maski przeciwgazowe Czer- 
wonego Krzyža na ulicach Wilna. 
Ruchliwy Zarząd Stow. Polskiego 
Czerwonego Krzyża urządził wczo- 
raj, w przeddzień Tygodnia Czer- 
wonego Krzyża ćwiczenia oddziału, 
zaopatrzonego w maski, służące 
do ochrony przed gazami trujące- 
mi, używanemi w czasie wojny 
przez nieprzyjacielskie armje. Ćwi- 
czenia urządzone w ogrodzie Ber- 
nardyńskim trwały od godz. 6 do 
9 rano. Powszechną sensację na 
ulicach naszego miasta budził od- 
dział kilkudziesięciu osób ubranych 
w maski przeciwgazowe, prowa- 
dzony przez specjalnego instrukto- 
ra Wil. Czerwonego Krzyża w po- 
wrocie z ćwiczeń. Dzisiaj, we śro- 
dę, ćwiczenia te będą powtórzone 
w tym samym czasie w ogrodzie 
Bernardyńskim i w godzinach po- 
rannych nastąpi przemarsz oddzia- 
łu przez miasto. 

  

PREMJERA! Ostatnia sensacja 

SAMORZĄDOWA. 

— Wyniki wyborów do Rad 
Gminnych w powiecie wileńsko- 
trockim. Wczoraj wydział powia- 
towy sejmiku pow. wilefsko-troc- 
kiego otrzymał ostateczne sprawo- 
zdanie z wyniku wyborów do rad 
gminnych przeprowadzonych w 
dniach 18—21 maja r. b.: 

w gminie niemenczyńskiej wy- 
brano 12 radnych, w tem 11 Po- 
laków i 1 Żyd (wszyscy drobni 
rolnicy); 

w gminie rudomińskiej wybra- 
no 12 radnych, wszyscy Polacy 
(ieden przedstawiciel większej włas- 
ności, jeden średniej, miejscowy 
proboszcz, reszta drobni rolnicy); 

w gminie trockiej wybrano 12 
radnych, w tem Polaków 11 i 1 
Tatar (doRady Gminnej weszli: 1 
kupiec, 1 przedstawiciel średniej 
własności, reszta drobni rolnicy); 

w gminie rudziskiej wybrano 10 
radnych: 7 Polaków, 2 Litwinów i 
1 Żyd (w tem jeden przemysło- 
wiec, reszta właściciele drobnych 
nieruchomości); 

w gminie podbrzeskiej wybra- 
no 12 radnych, w tem 11 Pola- 
ków i 1 Żyd (z czego 1 drobny 
kupiec, 2 przedstawicieli średniej 
własności, reszta właściciele drob- 
nych nieruchomości); 

w gminie worniańskiej wybra- 
no 10 radnych; wszyscy Polacy 
(drobni rolnicy); 

w gminie michaliskiej wybrano 
10 radnych, z czego 8 Polaków i 
2 Litwinów (w tem 1 przedstawi- 
ciel większej własności, miejscowy 
proboszcz, reszta przedstawiciele 
drobnych nieruchomości); 

w gminie mickuńskiej wybrano 
12 radnych, z czego 10 Polaków i 
2 Białorusinów (w tem miejscowy 
organista, pozostali drobni rol- 
nicy); ` 

w gminie szumskiej wybrano 
10 radnych (wszyscy Polacy — 
przedstawiciele drobnych nierucho- 
mości). 

W dniu 4 b. m. powyższe wy- 
bory zostaną uprawomocnione. 

SPRAWY PRASOWE 
— Zmiana tytułu. Począwszy 

od dnia dzisiejszego redagowany w 
języku rosyjskim dziennik „Wilen- 
skoje Utro* będzie wychodził pod 
nazwą „Utro”. 

WOJSKOWA 

— Wyjazd ekipy 3 sam. bryg. 
kawalerji na zawody 0 mistrzo- 
stwo W.P. Onegdaj wyjechała do 
Warszawy na zawody o mistrzo- 
stwa armji ekipa 3-ej samodzielnej 
brygady kawalerji. W skład ekipy 
wchodzą zespół 13 p. ułan.: por. 
Prosiński, por. Kamionko i ppor. 
Tarnowski. Jako indywidualni za- 
wodnicy wyjechali: rtm. Cierpicki 
z 4 p. uł., por. Pietraszko i Szan- 
tyr z 23 p. uł. 

Równocześnie z ekipą wyjechał 
pułk. Kunicki, powołany do jury 
zawodów. 

      
  

Paryża 
1927—1928 roku. 

Wielki film wystawowy z życia najmodniej- 
szej ulicy świata „Rue de la Paix". W roli 

Przepych! Wystawa! Frapująca treść! 

  

  

Ból głowy i wyczerpanie 

ganiźmie ludzkim. 

budzają trawienie, 

nerek, Oraz usuwają obstrukcje. 

tyzm i artretyzm. 

hemoroidalne. 

pudełko zł. 2.50.   aptecznych, 

oraz zaburzenia żołądkowe, dolegliwości 
wątroby, nerek, kamienie żółciowe, reu- 
matyzm, artretyzm, cierpienia hemoroi- 
dalne są spowodowane złą przemianą 
materji i zanieczyszczeniem krwi w or- 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, po- 

oczyszczają krew, a 
przedewszystkiem uzdrawiają żołądek i 
powodują regularne działanie wątroby i 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nieużytki 
oraz przeciwdziałają tworzeniu się О5а- 
dów, następstwem których jest reuma- 

lioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się ka- 
mieni żółciowych oraz łagodzą cierpienia 

Cena "/» pudełka zł. 1.50, podwójne 

Sprzedaż w aptekach i składach 
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SPRZEDANO WiĘCEJ NIŹ DWA MILIONY stoików. |] 
goi WANE ZEWAĘTz, S 4 

k @ 

METAMORPHOSĄ e. 
USUWA RADYKALNIE PiEGI, WĄGRY, 

(| ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ iINNE DEFEKTY CERY. 
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SCI i CHRYPKI 
AP. KOWALSKI wseszawa 

    

mniejwięcej in- 
Pracy teligentnej po- 
iszukuje studentka U.S,B., 
dobrze obeznana z pracą 
apteczną. Oferty do Adm. 
„Kur. Wil.*, Jagielloński: 
3, dla M. P. 4335.0 

NANZNZYZNZYZNZNA 

Ogłoszenia 
SRR 

„Murjera Wileńskiego. 
przyjmuje 

„ na najbardziej 

    

329. 
  

Turbiny wodne     

gwarancją na ulgowych warunkach. 

Reprezentant St.STOBERSKIi S-ka 
Wilno, ul. Mickiewicza 9. 

dogodnych 
systemu Franci- 

sa stojące i le- warunkach 
żące instaluję z ADMINISTRACJA 

„Karjera Wileńskiego 

Jagiellońska 3. 

4349-9 ZNANZNZNZNZNYNYŃ 

  

— Należenie wojskowych do 
spółdzielni spożywczych. W myśl 
rozkazu M, S. Wojsk. osoby woj- 
skowe mogą należeć tylko do tych 
spółdzielni wojskowych, które zo- 
stały definitywnie przyjęte do Z-ku 
Rewizyjnego Spółdzielni Wojskow. 
w Warszawie. W związku z powyż- 
szem wszystkie spółdzielnie woj- 
skowe winny do d. 1.VII postarać 
się O przyjęcie do Z. Rew. Sp. W., 
do tego bowiem terminu Min. Sp. 
Wojsk. ustaliło uregulowanie tej 
sprawy. 

— Noszenie drelichów. K O. 
W. Wilna wydała rozkaz, na mocy 
którego noszenie drelichów poza 
obrębem koszar jest zabronione. 
Wyjątek stanowią oddziały zwarte 
i warty, jednakże i te muszą mieć 
na spodniach owijacze. 

— Noszenie płąszczy nieprze- 
makalnych. Noszenie płaszczy nie- 
przemakalnych przez wojskowych 
dozwolone jest tylko poza służbą, 
czyli że na płaszczu nie może znaj- 
dować się pas lub broń boczna. 
Jedyny wyjątek stanowi żandarme- 
rja, której płaszcze nieprzemakalne 
wolno nosić i w służbie. 

— Zwolnienie od zajęć. Dnia 
2 bm. zostają zwolnieni od zajęć 
wszyscy żołnierze wyznania pra- 
wosławnego, jako w dzień Wniebo- 
wstąpienia według obrządku prawo- 
sławnego. 

„ Od d. 5—7 bm. zostaną zwol- 
nieni od zajęć wszyscy żołnierze 
wyznania mojżeszowego, jako w 
dniu żydowskich Zielonych Świąt. 

Z_KOLEI. 

— Zmiana rozkładu pocią- 
gów. Dyrekcja wileńska K. P. za- 
wiadamia w celach informacyjnych, 
że w związku z wprowadzeniem w 
życie od 1 czerwca r. b., w myśl 
uchwały Rady Ministrów, urzędo- 
wania w instytucjach państwowych 
od godz. 8 do godz. 15, od tejże 
daty zmienia się rozkład jazdy na- 
stępujących pociągów lokalnych: 

Przyjazd do Wilna. 
Nr. poc. godz. min. Ze stacji 

354 1 40 Lida. 
Odjazd z Wilna. 

Nr. poc. godz. min. _ Do stacji 
119 15 25 — № Święcia- 

ny (w dni 
robocze). 

358 150035 аа, 
1756 15 °30 Zawiasy — 

Rudziszki. 
— Pogotowie ratunkowe na 

kolei. Jak się dowiadujemy na każ- 
dej większej węzłowej stacji dyżu- 
rować będzie stale pociąg ratunko- 
wy, w każdej chwili gotowy do od- 
jazdu. Pociąg taki składać się bę 
dzie z lokomotywy, dwóch wago- 
nów z przyborami technicznemi i 
jednego wagonu sanitarnego. W po- 
ciągu takim stale będzie dyżurować 

„lekarz. Każdy wagon sanitarny skła- 
dać się będzie z sali operacyjnej, 
urządzonej według ostatnich wyma- 
gań techniki i 12 łóżek dla cho- 

Ogłoszenie. 
Dnia 21 czerwca 

11-ej w maj. Pohoszcze, 

licytacja na sprzedaż lokomobili 

nia ogrzewania kotła 15 m. >, 

1927 roku o godz. 
gminy  opeskiej, 

pow. brasławskiego, odległego od stacji ko- 
lejowej Opsa 7 kilometrów, odbędzie się 

należącej 
do Skarbu Państwa. Lokomobila firmy „Lej- 
ston*, palenisko wewnętrzne gług. 863 m/m, 
szereg. 810 m/m, powierzchnia rusztów 0,7 
m. *, cisnienia robocze 7 atm., powierzch- 

typ kotła 
stały, lokomobila w stanie dobrym i nadaje 
się do natychmiastowego użytku. Cena wy- 
woławcza zł. 10.000 (zł. dziesięć tysięcy); w 
dniu przetargu reflektanci złożą na ręce wójta 

rych lub rannych. 
Prócz tego wszystkie pociągi 

dalekobieżne zaopatrzone będą w 
skrzynki ratunkowe, w których znaj- 
dują się składane nosze i podręcz- 
na apteka. Jednocześnie zorganizo- 
wane zostały kursy ratownicze dla 
konduktorów. (s) 

— Egzaminy wstępne. Dyrek- 
cja gimnazjum św. Kazimierza w 
Nowej Wilejce podaje do wiado- 
mości, że egzaminy wstępne do 
klas 4, 5, 6 i 7 rozpoczną się dn. 
30 czerwca r. b. o g. 8 rano. 

Termin składania podań upływa 
z dn. 15 czerwca r. b. 

Z POGRANICZA. 
— Budowa linji telefonicznej 

w Vl-ej bryg. K. O. P. W wyniku 
całorocznej pracy nad budową po- 
łączeń telefonicznych zbudowano 
przeszło 3200 klm. linji. Obecnie 
pozostało jeszcze do wybudowania 
kilkadziesiąt połączeń lokalnych. 

— Żołnierz K. O. P. pokąsa- 
ny przez wściekłego psa. Oneg- 
daj w rejonie Miżan wściekły pies 
pokąsał stojącego na posterunku 
żołnierza K. O. P. 

  

ROZNE, 
— Żeńskie obozy letnie przy- 

sposobienia wojskowego kobiet. 
W roku bieżącym, podobnie jak w 
latach ostatnich, będą organizowa- 
ne w czasie od 1 lipca do 20 sier- 
pnia żeńskie obozy letnie przyspo- 
sobienia wojskowego, a mianowi- 
cie: 

1) na Pomorzu — obóz dla a- 
kademiczek, nauczycielek, biuralis- 
tek i in. 

2) w Małopolsce Wschodniej — 
obóz dla młodzieży szkolnej; 

3) na terenie wojew. Nowo- 
gródzkiego — obóz dla młodzieży 
szkół powszechnych, zawodowych 
i pozaszkolnej. 

Program zajęć obozów letnich 
uwzględnia w pierwszym rzędzie 
wychowanie fizyczne, —wiedza woj- 
skowa ograniczona jest do niezbę- 
dnego minimum. 

Bliższe informacje o żeńskich 
obozach letnich udzielane będą w 
kadrze instrukt. 5 p. p. Leg. w godz. 
ой 13 — 14 i 18 — 19 Dominikań- 
ska 13. 

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

gnalny koncert Murzynów. W sobotę 
4 b. m. pożegnalny występ światowej 
sławy pary murzyńskiej: barytona opery 
w New-Yorku p. Fr. Moresa i soprana 
teatrów londyńskich p. R. King-Reavis. 

Bilety od 1 zł, do nabycia wcześniej 
w biurze „Orbis* (Mickiewicza 11). 

.— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś „Jutro pogoda”  krotochwila Hop- 
wooda. 

— Jutro krotochwila Hennequina i 
Vebera „Pani prezesowa”. 

— Niedzielna popołudniówka. W 
niedzielę sztuka Langera „Łatwiej przejść 
wielbłądowi*... 

Ceny najniższe od 15 gr. Początek 
© godz. 4 m. 30 popoł. 
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rėžnych firm niemieckich 

WSZYSTKO 

gminy opeskiej wadjum w kwocie zł. 500, 
która po odbytym przetargu zostaną zwró- 
cone. Bliższych szcżegółów udziela Urząd 
gminy opeskiej, pow. Brasławskiego ustnie— 
na rządanie pisemnie za opłaconą 
wiedzią. 4411-0 

odpo- 
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ŁUBINY 
oraz seradellę poleca 

żygmini Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Na zakup łubinu Państwowy Bank | 

Rolny udziela pożyczki. 4468.0 
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CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

3294 K I I BROSZURY, 
- T. 

CENY NISKIE.   

Wszechświatowej sławy ROWERY OE 

»Triumf“ ;„B.S.A.“ 

Maszyny do szycia, 
Patefony , gramofony 

NA RATY! 
Wielki wybór płyt patefonowych i gramofonow. (3 

' 
krzypce, bałałajki, gitary, mandoliny, lustra, 

zabawki dla dzieci i różne artykuły sport. poleca 

„UNIWERSAL“ Wielka 21. 
Pp. wojskowym I urzędnikom państw. 

   
DRUKARNIA „PAX* 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
į i introligatorskie szybko i dokładnie. 

BLE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMiENNE. 

GG600G66650556550 

  
  

Nr. 123 (872) | 

Radjo. 
ŚRODA 1 czerwca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 
12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 

czny. : › 
15.00. Komunikaty gospodarczy i meteg+ 

rologiczny, oraz nadprogram. 
15.30. Przerwa. 
16.30. Program dla dzieci. 
17.00. Komunikaty, nadprogram. i 
17.15. Koncert popołudniowy symfonicz- 

ny. Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod 
dyr. Józefa Ozimińskiego i prof. Wik- 
tor Łabuński (fort ). 

18.40. Rozmaitości, 
19.00. Komunikat P. A. T. 
19.15. „Skrzynka pocztowa", korespon- 

dencję omówi dr. M. Stępowski. 
19.40. Odczyt p. t. „Liga Narodów a o- 

pieka nad dzieckiem” z działu „higie- 
na“ wygł. p. Śt. Pozner. 

20.30. Koncert wieczorny. Ą 
22.00. Komunikat lotniczo-meteorol: gi- | 

czny. R 3 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 

stauracji „Rydz”. 

Program koncertów zagranicznych. ./ 
Londyn 361,4 m. : J 

21.00. „Fedora“, opera Giordano (му- 
jątki). 
° ° 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Uprzejmie proszę o umiesžczenie W 
poważanem pismie Pana listu niniejszego ' 
treści następującej: в 4 

Z powodu mających się odbyć wy” | 
borów do Rady Miejskiej w Wilnie, zor- | 
ganizowany został, tak zwany, „Rosyjski 
Wyborczy Komitet Demokratyczny”, któ- 
rego przewodniczącym jest pułk. Lipski, 
zam. w Wilnie, przy ul. Słowiańskiej 2. 

Przyjmując pod uwagę, z jednej stro- 
ny działalność wyżej wskazanego Komi- 
tetu, oraz działalność jego przewodni* 
czącego p. Lipskiego, która ma na celu: 
1) stworzenie rozłamu wśród samej lu- 
dności rosyjskiej; 2) rozłamu na tle 
narodowościowym pomiędzy rosyjską 
a białoruską ludnością, i 3) dyskredyto- 
wanie tak rosyjskiej, jak również i bia- 
łoruskiej ludności wśród innych narodo- 
wości, a z drugiej—przypadkową jedna- 
kowość w brzmieniu nazwiska prze- 
wodniczącego wyżej wskazanego Komi- 
tetu, którego imię pozostaje tajemnicą 
dla publiczności, z moim nazwiskiem, co 
może spowodować opinię, na którą zu- 
pełnie nie zasługuje, kompromitującą 
mnie przedewszystkiem w oczach rosyj- 
skiej i białoruskiej ludności, których о- 
pinję bardzo szanuję, mam zaszczyt Oś. | 
wiadczyć, iż nic wspólnego nie mam ani 
z wyżej wskazanym Komitetem, ani zo 
jego przewodniczącym p. Lipskim. 

Raczy Pan przyjąć wyrazy szacunku 
Józef Lipski | 

przewodniczący Opieki Szkolnej pu- 
blicznej szkoły powszechnej br. 36 w 
Wilnie, członek Komitetu kursów języka | 
rosyjskiego. 
Dnia 30 maj1 1927 r. ‘ 
Adres: Wilno, ul. Popławska, d. 22 m. 7. 

Szanowny Panie Redaktorzel 
Upraszamy o łaskawe zamieszczenie 

na łamach poczytnego Pańskiego pisma 
następującego: 

W tych dniach otrzymaliśmy wiado- 
mość, iż wykluczony ze składu członków 
Białoruskiego Stowarzyszenia „Abjednań 
nie* w Grodnie p. Stanisław Wołejszo 
(Wilno, ul. Piotra i Pawła 9), występuje 
w Wilnie w imieniu wspomnianego Sto- 
warzyszenia i prowadzi jakieś pertrak- 
tacje. 

Niniejszem ostrzegamy wszystkich 
zainteresowanych i oświadczamy, iż p. 
Wołejszo żadnego upoważnienia od Za- 
rządu Stowarzyszenia nie posiada i dla 
tego niema prawa występować w imieniu 
Stowarzyszenia. 

Racz, Panie Redaktorze, przyjąć wy- 
razy szacunku i poważania 

Zarząd Stowarzyszenia. 
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warunki dogodne “ zaklad cpty/ 
„Optytoi czno-okulisty! 

Е czny, największy w WH 
oo ZK leńszczyźnie, właśc, B-cli 

; OQlkieniccy, Wilno, ulich 
Wiełka 66, Wielki wybó 
fotograficznych przybój 
rów. ce RE p 
receptach Kasy BIE 

э 3 

„'!!""'ы"\ Ba 
w kraju założ. w 1840 

ul. Dominikańska 17, | 
telef. 10-58.    

     
   

    
    

   

techniczne D. Wajm 
Wilno, Trocka 17, tel. 78] 
Najtańsze żródło zakup 
meterjałów elektro-tech 
nicznych i _ radjowyc! 

Ceny konkurencyjnć 
+ my o aby 
się. : 

LakopaneByshe" 

  

  
  

płaszcze gumowe, brezent 

Ceny najtańsze. 

Cerata, linoleum, chodniki jutowe, 

do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

u L WIŁDSZTEJNA, Wilno Rudnick 

  

Czy zapisałeś się na członka 

EQ. PFT 

Willa „Mobylinka” # 
nad potokiem, w p 

„| Slicznem potoženiu wśr 
do wozów, drylich lasu świerkowego, poled 

pokoje słoneczne z utrz 
maniem po cenach prz, 

4393. stępnych. 

Zgubione 
= dokumenty wojskowć 

wydane przez Dowódź 
two Wojsk Litwy Środ 
kowej na imię Mikołaj 
Zdanowicza  unieważn, 

się. 450 

а 2. 
3897 
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