
RURJER_GILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DE 

== — = —--———————2 m imi 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką poc 

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

ы ю miejscowe—150% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio 

aležnošč pocztów 
  

Rok IV. Nr. 124 (873) Wilno, Czwartek 2 czerwca 1927 r. 

  

      

  

  

    

+ 
$. | P. 

Z WYGONOWSKICH 

OTANIOLAWA CHABÓWSKA 
żona kapitana 5 pułku piech. Leg. 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ. Sakramen- 

tami zmarła dnia 31 maja 1927 r. przeżywszy lat 31. 

Eksportacja drogich nam zwłok nastąpi dnia 2 czerwca 

o godz. 18 z kaplicy Szpitala św. Jakóba do kościoła św. 

Jakóba. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 3 czerwca 

o godz. 9 m. 50 w kościele św. Jakóba, poczem pogrzeb 

na cmentarz Św. Piotra i Pawła na Antokolu. O czem 
zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w głębo- 

kim żalu 

MĄŻ, MATKA i RODZINA. 

  

gsja bolszewicka i Glropa. 
Znakomity historyk włoski, analizuje w artykule poniższym 

przyczyny przeciwstawiania się Rosji bolszewickiej — Europie i 
motywy jej polityki antyeuropejskiej. Oparte na przesłankach 
historycznych wywody autora są tem ciekawsze, iż obecnem 
tłem ich jest kryzys angielsko-sowiecki. 

Jakże olbrzymie przemiany $рго- 

wadziła wojna światowa w ukła- 

dzie stosunków! Pierwsze miejsce 

jednakże zajmują te przemiany, 

których źródłem i przyczyną była 

rewolucja rosyjska. Naruszyła ona 

w pewnym sensie równowagę na- 

szej planety. Obecna sytuacja nie 

będzie zrozumiała, o ile się nie u- 

względni w całej rozciągłości wpły- 

wów rewolucji rosyjskiej. 

Po r. 1848—ściślej mówiąc po 

r. 1853 i po wojnie krymskiej— 

Rosja stała się w Europie czynni- 

kiem niepokoju i zamętu. Wojna 

krymska pociągnęła za sobą 0 

wiele większe, niż to się zwykle 

myśli, konsekwencje, ponieważ zbu- 

rzyła ostatecznie jedność monar- 

chiczną Europy, odbudowaną w r. 

1815, wykopawszy przepaść mię- 

dzy Habsburgami a Romanowymi. 

Wiadomo, iż postawa  Austrji w 

czasie wojny krymskiej była bar- 

dzo niepewna i chwiejna. Austrja 

nietylko nie przyszła z pomocą 

Rosji, która ocaliła ją w r. 1849 

interwencją swoją na Węgrzech, 

lecz zdradziła się z chęcią wyko- 

rzystania sytuacji wojennej i zaata- 

kowania Rosji. Rząd rosyjski nie 

potrafił zapomnieć ani przebaczyć 

Austrji tej polityki. 

Poróżniona z Austrją, dotknięta 

do żywego upokorzeniem, które 

spotkało ją ze strony Turcji wspo- 

maganej. przez Anglję, Francję i 

Piemont, Rosja zemściła się, inau- 

gurując politykę „oswobodzeńczą* 

narodów słowiańskich, podległych 

Austrji i Turcji. Narzucając się tym 

ludom, jako protektorka, podnieca- 

ła Rosja dążenia ich do niepodle- 

głości i wolności. Polityka ta dą- 

żyła zręcznie do osłabienia rywali; 

wniosła jednak zamęt w stosunki 

europejskie na lat pięćdziesiąt. 

Wrzenie na Bałkanach, z którego 

wyrosła wojna Światowa, wywodzi 

swój początek z polityki rosyj- 

skiej. 

W Azji natomiast, wręcz prze- 

ciwnie, przez całą drugą połowę 

wieku, poprzedzającą wybuch woj- 

ny światowej, była Rosja czynni- 

kiem stabilizacji, którego całą do- 

niosłość odsłoniło zburzenie jej 

potęgi. W znacznie większym sto- 

pniu, niż potęga morska Anglji, 

przyczyniała się potęga lądowa Ro- 

sji do utrzymania w spokoju państw 

azjatyckich, zwłaszcza Turcji, Per- 

sji i Chin. Kraje te nie były zado- 

wolone ani ze swych rządów, ani 

ze swej sytuacji zewnętrznej, ale 

przed zamierzeniami rewolucyjne- 

mi powstrzymywała je obawa re- 

presji kolosu słowiańskiego, za- 

(Red). 

grażającego im od północy. Próby 

rewolucji w Persji przed r. 1914 

zostały rychło stłumione dzięki in- 

terwencji Rosji; rewolucja turecka 

r. 1908 i rewolucja chińska r. 1911 

nie rozwinęły się dalej wobec groź- 

by interwencji rosyjskiej. 

Państwem, które najbardziej 

wykorzystało nowopowstałą sytu- 

ację była Anglja. We wszystkich 

państwach azjatyckich istniały przed 

rewolucją rosyjską partje anglofil- 

skie, uwarunkowane egzystencją 

grożącej wciąż inwazji rosyjskiej. 

Potęga Anglji była przeciwwagą 

potęgi Rosji, uwzględnianą stale 

w subtelnych kalkulacjach polity- 

ków wschodnich. Stąd płynęły 

wielkie korzyści dla Anglji, nie 

narażającej się przytem na większe 

ryzyko. 

Obecnie sytuacja się odwróciła. 

I tu tkwi jeden z paradoksalnych 

skutków rewolucji rosyjskiej. Rosja 

przestała być czynnikiem niepo- 

koju w Europie, stała się nim na- 

tomiast w Azji. 

Rząd sowiecki próbował wznie- 
cić w całej Europie rozruchy re- 

wolucyjne, ale, jak dotąd, z ma- 

łym skutkiem. Niebezpieczeństwo 

komunistyczne bywa wyzyskiwane 

dla różnych celów przez pewne 
partje; w rzeczywistości nie istnieje 

ono nigdzie tam, gdzie sfery rzą- 

dzące kierują się zdrowym roz- 

sądkiem i odwagą. Dyktatura pro- 

letarjatu i doktryna bolszewicka 

odseparowały Rosję skuteczniej od 

Europy zachodniej, niżby to mogły 

uczynić najsprytniejsze manewry 

dyplomatyczne. Ros;a nie będzie 

mogła przez długi czas oddziały- 

wać nietylko na Europę wogóle, 

ale nawet na Europę słowiańską. 

Natomiast stała się Rosja nad- 

zwyczaj czynnym rozsadnikiem dą- 

żeń rewolucyjnych w Azji. Rozpad- 

nięcie się kolosu rosyjskiego już 

samo przez się wystarczyło do 

ożywienia i pobudzenia prądów 

rewolucyjnych i njepodlegtošcio- 

wych, nurtujących państwa azja: 

tyckie. Partje anglofilskie w Tur- 

cji, Persji, Chinach, w Japonii, 

znikły z widowni po r. 1917. Wy- 

swobodzone z opresji rosyjskiej, 

ludy azjatyckie zbuntowały się 

zkolei przeciw kontroli angielskiej. 

Japonja odnowiła już przymierza z 

Anglią, a zbliżyła się do Rosji. 

W Turcji zniesiono monarchię, 

sułtanat, kalifat — wprowadzono u- 

strój republikański. W Persji na- 

stąpiła zmiana dynastji. Rewolucja 

chińska wybuchła wielkim płomie- 

niem wojny domowej, szerząc nao- 

koło ruinę. Indje podminowuje ruch 

ztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁO 
dla poszukują ch pracy—50% zniżki, 

niepodległościowy, który nie obie- 

cuje nic dobrego Anglii. 
Do żywiołowej akcji sił histo- 

rycznych wyzwołonych przez woj- 

nę, dołączyła się świadoma i celo- 

wa akcja rządu sowieckiego. Jak 

swego czasu rząd carski podburzał 

ludy słowiańskie przeciw Turcji i 

Austrji, tak dzisiaj rząd bolszewić- 
ki podburza ludy azjatyckie przeciw 

Europie i Anglji. 

W pewnych sferach wyolbrzy- 

mia się jednak przesadne znacze- 
nie akcji rosyjskiej w Azji. W re- 
wolucji chińskiej widzi się wyłącz- 

nie intrygę szatańską Rosji. Mo- 

skwa rozdmuchuje jednak pożar, 
który został rozniecony przez in- 

nych. 

Rewolucja rosyjska stała się 

wszędzie poza Europą, w Azji, w 

Afryce, w Australji nieubłaganym 

wrogiem Europy. Jest to fatalizm, 

którego sens i rację musi Europa 

zrozumieć, jeśli chce stawić czoło 

odważnie i bez złudzeń nadciąga 

jącej burzy. 
Rosję bolszewicką pcha do wal- 

ki z Europą swego rodzaju przy- 

mus moralny. Wojna światowa i 

rewolucja zniszczyły państwo ca- 

rów. Od imperjum rosyjskiego 

odłączyły się znaczne terytorja; 

hegemonja Rosjan nad innemi 

narodowościami zamieszkującemi 

państwo, ustała; z centralistyczne- 

go imperjum powstała federacyjna 

republika; z dawnej potęgi mili- 

tarnej caratu zostały się tylko 

resztki. Odpowiedzialność za ol- 

brzymią katastrofę spada w pierw- 
szym rzędzie na absolutyzm carski. 

Rewolucja dokończyła jednak dzie- 

ła zniszczenia i czerpie zeń swe 

soki żywotne. 
Powstawszy ze zniszczenia, by- 

tując wśród ruin, rewolucja czuje 

się w obowiązku dowieść Światu, 

iż ruiny nie są ruinami, lecz Świ- 

tem nowej ery; że upadek Rosji 

carskiej jest chwałą nietylko dla 

Rosji, lecz i dla całego Świata. Te- 

go rodzaju pogląd byłby uspra- 

wiedliwieniem rewolucji. Ale w ja- 

ki sposób można dowieść, iż upa- 

dek caratu może się stać pomyślnym 

i szczęśliwym zwrotem w dziejach 

Rosji? Tylko na mocy tego dowo- 

du, iż upadek imperjum rosyjskie- 
go pociąga za sobą rozkład im- 

perjalizmu europejskiego, że roz- 

poczęła się nowa epoka: wyzwole- 

nia jednych ludów z pod władzy 

drugich, powstania szeregu państw 

niezależnych, wolnych, równych. 

Dlatego to podjęła Rosja kam- 
panję o wywalczenie wolności dla 

ludów azjatyckich, dlatego to pod- 

kopuje się ona wszędzie, gdzie 

może, pod fundamenty imperjum 

brytyjskiego. Katastrofa,  któ- 

raby dotknęła imperjum brytyjskie, 

ukoiłaby zranioną dumę i ambicję 

rosyjską. Losy obydwu imperjów 

rywalizujących zostały, zda się, 

fatalistycznie złączone ze sobą. 

Zwalczając się wzajemnie, dopo- 

magały jednak sobie pośrednio w 

czasach swej potęgi i siły; teraz 

upadek jednego z nich Ściąga dru- 

gie w tę samą przepaść. 

Wydaje mi się przeto niepraw- 

dopodobnem, aby Anglja i inne 

państwa Europy potrafiły odwieść 

Rosję sposobami dyplomatycznemi 

od jej akcji panazjatyckiej. Sposo- 

by dyplomatyczne nie wystarczają 

dla osiągnięcia tego celu i tutaj 

musiałaby wkroczyć akcja wojenna, 

Któż jednak może dzisiaj w Euro- 

pie myśleć o wypowiedzeniu woj- 

ny Rosji, nawet tej dzisiejszej, sła- 

bej Rosji! 
Guglielmo Ferrero. 
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amowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

OBWIESZCZENIE. 
Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego do Rady 

Miejskiej m. Wilna przypomina wyborcom miasta Wilna, że w dniach 
1,213 czerwca r. b. każdemu pełnoletniemu obywatelowi m. Wilna 
przysługuje prawo sprawdzania list wyborców we właściwym miej- 

scowym (obwodowym) komitecie wyborczym oraz wnoszenia rekla- 

macji o wpisanie na listę siebie lub jakiejkolwiek innej osoby, jak 

również o wykreślenie z listy. 
Wszystkie miejscowe (obwodowe) komitety wyborcze w dn. 

4, 21 3 czerwca r. b. otwarte są dla publiczności codziennie 

przez 7 godzin od godziny 3-ej po poł. do godziny 10-ej 
wieczór. 

Wilno, dnia 27-go maja 1927 r. 
(2) W. ŁUCZYŃSKI. 

Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego 
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| HUMANISTYCZNE GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE 
FERDYNANDA WELERA i 

w WILNIE, przy ul. Dąbrowskiego 5, (tel. 265) 

z prawami gimnazjów państwowych. 
Zapisy młodzieży do klas: wstępnej—7 włącznie na rok szkolny 
1921/28 przyjmują się w kancelarji codz. w godz. 8—1. 4514 
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Bo zerwaniu stosunków Angljl z Ż. 8. 8. R. 
Woroszyłow pobrzękuje szabelką. 

BERLIN, 1. VI. (Pat.) Korespondent moskiewski „Lokal Anzeiger" 
donosi, że Woroszyłow wygłosił na zebraniu stowarzyszeń zawodowych 
„artjomowskich" mowę, w której nawiązując do zerwania stosunków 
między Sowietami a Anglją oświadczył, iż wojna między Sowietami, a 
mocarstwami imperjalistycznemi jest nieunikniona. 

Unja sowiecka musi się już dziś przygotować na przyszłe wypadki. 

Dyskusja w Izbie Lordów. 

LONDYN, 1. VI. (Pat.) W Izbie Lordów toczyła się wczoraj dys- 
kusja nad sprawą zerwania stosunków angielsko-sowieckich. 

Wielu mówców krytykowało decyzję rządu, jako mogącą pociągnąć 
za sobą niepożądane skutki w sytuacji międzynarodowej. Na zarzuty 
te odpowiadał w imieniu rządu Balfour oświadczając, iż zerwanie sto- 
sunków z Sowietami nie wywołało żadnych zgubnych następstw w po- 
lityce międzynarodowej, zaś sekretarz stanu dla Indyj Birkenhead za- 
znaczył, iż przeciwnie, zerwanie przyczyniło sią ogromnie dla podnie- 
sienia w całym świecie prestige'u Anglji. 

Zabiegi sowieckie o Łotwę. 

RYGA, 1. VI. (ATE.) Według doniesień poseł snui:cki w R"dze Lorentz oJ- 
wiedza niemal codzień ministra spraw zagranicznych Zelensa. 

Rozmowy te mają być związane z konfliktem angiel:ko-sowieckim. 

Rokowania polsko-łotewskie. 
RYGA. 1. VI. (ATE) Stosownie do porozumienia między po- 

słem polskim Łukasiewiczem, a ministrem spraw zagranicznych 
O rokowania polsko łotewskie mzją się zacząć z dniem 

5 czerwca. 

Podpisanie kontraktu handlowego łotewsko-sowieckiego. 
RYGA. 1 VI. (ATE). Według wiadomości nadeszłych z Moskwy 

dziś nastąpiło podpisanie kontraktu handlowego rosyjsko: łotewskiego. 
Całkowite porozumienie zostało nieoczekiwanie osiągnięte w ciągu 
ostatnich kilku dni, gdy do niedawna rokowania z powodu zbyt wygó- 
rowanych żądań sowieckich były bliskie rozbicia. 

Rozstrzelanie Kieszczyńskiego. 
KOWNO, 1. VI. (ATE.) Skazany na śmierć za szpiegostwo na rzecz 

Rosji Sowieckiej gen. Kleszczyński został nocy ubiegłej rozstrzelany. 
Prośbę o ułaskawienie Prezydent odrzucił. 

Dymisja rządu rumuńskiego. 
WIEDEŃ, (Pat.) Jak donoszą z Bukaresztu w tamtejszych kołach po- 

litycznych twierdzą, że rrąd gen. Averescu znajduje się już w stanie dymisji. 
Dnia 27 maja r. b. król wyjeżdżając do Scrobiste oświadczył, iż życzy sobie, 

aby stworzony został rząd koncentracji narodowej, 
Król polecił ministrowi dworu Hiotta zakomunikować wszystkim przywód- 

com stronnictw o tem jego życzeniu. 
W kołach politycznych sądzą, że Hiotta utworzy nowy rząd, którcg 

wnym czynnikiem będzie Briatianu. у 
i a jest, że komendant 10 korpusu armji gen. Popow został wezw ny 

do króla. 

Sytuacja w Chinach. 
Wylądowanie wojsk japońskich. 

SZANGHAJ, 1.VI. (Pat). Trzy pułki japońskie, liczące ogółem 

2000 żołnierzy, przybyły wczoraj do Taing-Tao. Władze chińskie za- 

protestowały przeciwko wylądowaniu Japończyków. 

głó- 

Zwycięstwo gen. Fenga. 

HANKOU, 1.VI. (Pat). Gen. Feng-Ju-Hsiang ogłasza, iż opanował 

dziś miasto Honan-Fu, przyczem wziął do niewoli 20 tysięcy jeńców 

i sześć pociągów z amunicją, 

do Rady Miejskiej m. Wilna. 
    

  

wołanie nadzwyczajnej Seji 
(EjMOWEJ, 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym kuluary 
sejmowe zaroiły się szeregiem po- 
słów, przybyłych z prowincji. Po- 
wszechne zaciekawienie budziła za- 
powiedziana na ten dzień konferen- 
cja Prezesa Rady Ministrów Mar- 
szałka Piłsudskiego z marsz. Rata- 
jem, pozostająca w związku ze 
zwołaniem nadzwyczajnej sesji sej- 
mowej. 

W godzinach przedpołudniowych 
przybył do gmachu sejmu pułk. 
Beck i udał się do marsz. Rataja, 
którego zaprosił w imieniu p. Mar- 
Szałka Piłsudskiego do Belwederu 
na godz. 5 po południu. 

O oznaczonej godzinie Marsza- 
łek Piłsudski przyjął marsz. Rataja 
i odbył z nim godzinną konferencję. 

Po powrocie z Belwederu 
marsz. Rataj przyjął w swoim ga- 
binecie przedstawicieli prasy i po- 
dał im do wiadomości, iż rząd 
miał zamiar pierwotnie zwołać nad- 
zwyczajną sesję sejmową na dzień 
15 czerwca. Wskutek jednakże 
święta, przypadającego na dzień 
16 czerwca, postanowił zwołać se- 
sję nadzwyczajną na dzień 20 czerw- 
ca. 

Ponieważ w rozmowie z marsz. 
Ratajem Prezes Rady Ministrów | 
nie zaznaczył, że ma być inna data 
zwołania sesji, a inna otwarcia, 
przeto dziennikarze z rozmowy z 
marsz. Ratajem odnieśli wrażenie, 
że data 20 czerwca będzie datą 
pierwszego posiedzenia sejmowej 
sesji nadzwyczajnej. 

* 
* 

Po powrocie marsz. Rataja z 
Belwederu i podaniu do wiadomo- 
Ści posłów wyniku rozmowy, sze- 
reg klubów poselskich obradował 
w związku z zapowiedzianem zwo- 
łaniem nadzwyczajnej sesji. 

Klub Zw. Lud.-Nar. odbył kil- 
kugodzinne posiedzenie, na którem 
po wysłuchaniu sprawozdań i о- 
mówieniu sytuacji politycznej przy- 
jęto do wiadomości sprawozdanie 
prezydjum w sprawie zabiegów © 
zwołanie sesji sejmowej i upoważ- 
nienie prezydjum do przygotowa- 
nia materjału na sesję. 

Jak słychać, cały szereg mów- 
ców w dyskusji atakował ostro - 
działalność rządu. W rezultacie 
narad polecono prezydjum przygo- 
towanie wniosków w sprawie „an- 
tykatolickich i językowych okólni- 
ków rządu" (?!) oraz dalej w spra- 
wie prześladowania „ruchu naro- 
dowego" (czyt. endeckich bojówek), 
dalej w sprawie wyborów w МаЮю- 
polsce i na Kresach. Wiele rów- 
nież gorzkich i krokodylich łez 
wylano nad zmianami, dokonanemi 
przez obecny rząd w administracji 
państwowej. 

Obradował również zarząd głów- 
ny Ch. D. Omówiono cały szereg 
spraw organizacyjnych. 

Obradowały kluby NPR i Piast, 
które poza okólnikami pełnemi 
frazeologji, nic ciekawego nie przy- 
niosły. 

*
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Dinovieni obrazu M. B. Ostrobramskiej, 
Na zaproszenie J. E. ks. bisku- 

pa Michalkiewicza przybyli wczoraj 
w południe członkowie komitetu 
koronacyjnego z wojewodą Racz- 
kiewiczem na czele, konserwatoro- 
wie prof. Rutkowski i Remer oraz 
przedstawiciele prasy z prezesem 
Syndykatu Dziennikarzy red. Jan- 
kowskim do wikarjatu Ostrobram- 
skiego w b. murach klasztornych, 
gdzie była dokonana konserwacja 
słynnego obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. 

Gdy otworzono pokój, w głębi 
którego umieszczony był obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w 
odnowionej szacie, ukląkł u progu 
ks. biskup Michalkiewicz, a za jego 
przykładem wszyscy obecni i о4- 
mówił modlitwę. Poczem ks. bis. 
kup Michalkiewicz skreślił w krót- _ kich słowach historię odnowienia 

rd 

obrazu, podnosząc wysoką zasługę specjalisty konserwatora prof. Jana 
Rutkowskiego i konserwatora wo- 
jewódzkiego prof. Jerzego Remera, za których głównie sprawą doko- 
nane zostało dzieło zabezpieczenia 
obrazu na stulecia, dalej zasługę rządu oraz wojewody Raczkiewi- 
cza, którego poparciu komitet za- 
wdzięcza możność dokonania całej 
swej pracy niezmiernie skompliko- 
wanej, wreszcie działalność całego 
komitetu, który w niesłychanie 
krótkim czasie całe przedsięwzię- cie doprowadził do pomyślnego końca. 

Gdy następnie obecni zbliżyli 
się do obrazu i otoczyli go kołem, 
zabrał głos prof. Remer, dając me- 
todą poglądową szczegółowy opis 
sposobu, w jaki prof. Rutkowski 

konał odnowienia i jak obraz 
zabezpieczono, zarówno od ujem- 
nych wpływów atmosferycznych, . 
jak od ewentualnych nieszczęśli- 
wych wypadków. 

Według orzeczenia prof. Rut- 
kowskiego i Remera, obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej malowany 
al tempera, pochodzi z XVI wieku, 
a więc daty znacznie wcześniejszej, 
niż dotychczasowe hipotezy teore- 
tyków, opierających się li na oglą- 
danym powierzchownie wykroju 
twarzy i rąk. Oczom gości od- 
słonił się widok na całość obrazu, 

kiedy odsunięto sukienkę, teraz już Przybitą nie do obrazu, lecz do ru- 
chomej, na zawiasach wspierającej 
się deski przedniej, wybitej aksami- 
tem jako tłem. Obfazu jako cało- 

ści niepodobna opisać, trzeba go 
conajmniej zobaczyć w jednem z 
tych niezliczonych zdjęć, jakie po 
mistrzowsku wykonał p. Bułhak. 
Malowidło, wykonane temperą na 
podkładzie kredowym, ma w swym 
charakterze monumentalnym zna- 
miona po-gotyckiego malarstwa, 
szczególnie w traktowaniu fałd 
szaty. 

Z licznych ciekawych szczegó- 
łów, przytoczonych przez p. Re- 
mera, powtórzymy tu niektóre. Ten 
naprzykład, że benedyktyńska pra- 
cowitość p. Rutkowskiego naliczyła 
w złożonym z szeregu desek obra- 
zie przeszło 2800 dziur od gwoździ, 
powstałych przez przybijanie su- 
kienek i wotów bezpośrednio do 
obrazu. Albo, że istotnie była to 
„ostatnia chwila" dla dokonania 
restauracji cudownego obrazu, któ- 
ry szybko zbliżał się do komplet- 
nej ruiny. Krawędź muru nad o- 
brazem z kaplicy przez stopniowe 
obsunięcie się wywierała nacisk na 
obraz, który wygiął się z tego po- 
wodu. 

Wszelkie dane fachowe wraz z 
setką niemal zdjęć z przebiegu pra- 
cy w różnych fazach opublikowa- 

handlowa. 
2 nastaniem wiosny oczy spo- 

łeczeństwa polskiego skierowują 
się ku naszemu wybrzeżu morskie- 
mu. Bo oto zaczną już napływać 
tysiące letników ze wszystkich 
krańców Rzeczypospolitej, Opinja 
publiczna zwróci baczniejszą uwa- 
£ę na nasze wybrzeże, na jego ży- 

cie i potrzeby. Lecz minie Sezon, 
rozjadą się rozbawieni, opaleni na 
słońcu i wichrze letnicy i... za- 
pomną wszyscy o naszem morzu! 

Aby na stałe skoncentrować u- 
wagę ogółu na zagadnieniach mo- 
rzą trzeba sobie uświadomić ogrom 
pracy, która czeka w tej dziedzinie 
Polskę. Pracą ta winna być ciągła, 
wytrwała i kontynuowana przez 
cały naród. Bo jak dotychczas, to 
wszystkie zapoczątkowania nasze 
na morzu są wypływem woli i 
energji nielicznych jednostek lub 
też Rządu. Nie należy się łudzić, 
że społeczeństwo nasze dźwignęło 
się z uśpienia, że idea morska 
przenikła do umysłów ogółu naro- 
du. Dają się słyszeć takie np. zda- 
nia: „sprawa ta jest już załatwio- 

           

ne będą w specjalnej monografji, 
którą opracuje prof. Remer. Nie- 
zmiernie ciekawym wywodom kon- 
serwatora przysłuchiwali się zebra- 
ni w głębokiem skupieniu, na za- 
kończenie prosząc jeszcze o do- 
datkowe objaśnienia. 

Obraz Matki Bożej pozostanie 
jeszcze przez pewien czas w pra- 
cowni, strzeżony specjalnie przez 
organa bezpieczeństwa, zanim wy- 
kończony będzie remont kaplicy i 
wnęki ołtarzowej. Pozatem obraz 
otrzyma specjalną żaluzję stalową 
dla zabezpieczenia przed wszelkie- 
mi ewentualnościami. 

W dniu koronacji, dnia 2-go 
lipca, obraz niesiony będzie przez 
miasto na feretronie. 

W końcu zważono obraz (110 
kilogramów) i dokonano zdjęcia 
pamiątkowego. 

Profesor Rutkowski pokazywał 
wreszcie w  szczuplejszem kole 
zdjęcia odnowionego przez siebie 
obrazu Matki Boskiej Częstochow- 
skiej. Pierwsze zdjęcia, na których 
twarze Matki Boskiej i Dzieciątka— 
to dwie czarne plamy, na których 
nic literalnie rozróżnić nie można. 
A oblicze Częstochowskiej po res- 
tauracji odkryło cudowną nieopi- 
saną tajemnicę: przepiękną twarz 
dziewczęcą o rysach prawie egip- 
skich, z niezrównanym czarem me- 
lancholji w oczach i maleńkim wy- 
kroju ust, ze znaną nam dobrze 
podwójną blizną od cięcia na po- 
liczku. 3 

Okazuje się, že rozpowszechnio- 
na prymitywna twarz Matki Boskiej 
Częstochowskiej była dowolną fan- 
tazją kopisty, daleko wtyle pozo- 
stającą za istnem arcydziełem ma- 
larskiem, jakiem jest oryginał... 

Dzień wczorajszy dał nam wzru- 
szenie iście niepowszednie: ogląda- 
nie Madonny Mickiewicza i Słowac- 
kiego, jednej z najpierwszych reli- 
kwij narodu, wyzbytej nalotu wie- 
kowych pyłów, jaśniejącej blaskiem 
świeżej urody i zabezpieczonej od 
ruiny na dalsze wieki królowania 
i błogosławienia ludowi. Jakaż 
wdzięczność należy się p. Rutkow- 
skiemu za wielkie naprawdę dzie- 
ło, którego własnemi rękami do- 
konał, p. Romerowi za mądrą tro- 

«skę i czynną opiekę nad naszem 
sanktuarium narodowem. 
AUNMAER AL TS IRIOS 

Dziwne koleje pomajowych 
nominącyj. 

W „Słowie* ukazała się notat- 
ka o mianowaniu p. Suchorskiego 
na stanowisko zastępcy starosty w 
Święcianach. Dodano do niej uwa- 
#6 o rzekomej nieaktualności zmian 
na stanowisku starosty święciań- 
skiego. 

Przedewszystkiem nominację P. 
Suchorskiego, człowieka nie posia- 
dającego nawet średniego wykształ- 
cenia i bardzo źle zapisanego w 
kronikach Mołodeczna, uważamy 
za skandal. Jest to nowa szkoda 
wyrządzona ludności naszej ziemi 
przez czynniki decydujące o perso- 
naljach wileńskich. 

O ile wiemy, sprawa nominacji 
nowego starosty Święciańskiego 
na miejsce dostatecznie skompro- 
mitowanego p. urawskiego jest 
w Warszawie zdecydowana. Nazbyt 
długie namyślanie się nad tą spra- 
wą w Wilnie powinnoby nareszcie 
ustać, kładąc kres działalności P. 
Žurawskiego. sn 

Popierajcie przemysł krajowy! 

na, przecież Rząd zakupił niedaw- 
no pięć okrętów?" W tem powie- 
dzeniu przejawia się fatalne uspo- 
sobienie naszego narodu, które już 
w XVI stuleciu znalazło sformu- 
łowanie w zdaniu „może nie wie- 
dzieć Polak, co to morze, gdy pil- 
nie orze". 

Jako na podstawowy czynnik 
pracy Polski nad morzem zwróćmy 
dzisiaj uwagę na zagadnienie ma- 
rynarki handlowej. а 

Korzyści płynące dla państwa 
z posiadania własnej marynarki 
handlowej są ogromne. Nie może 
istnieć bowiem własny handel w 
międzynarodowem znaczeniu bez 
własnej floty handlowej. Nasz prze” 
mysł będzie musiał zadowolić się 
tylko rynkiem wewnętrznym krajo- 
wym, bo nasi konkurenci zapomo- 
cą swej floty handlowej, oraz od- 
powiedniej polityki frachtowej (opła- 
ty za przewóz towarów morzem) 
uniemożliwiają nam zbyt naszych 
towarów. A właśnie teraz, prócz 
uzyskanych rynków zbytu dla na- 
szego węgla, wyłaniają się obszer- 
ne możliwości dia przemysłu na- 
szego w Persji, Turcji a nawet na 
Dalekim Wschodzie (żelazo nasze 
idzie do Japonii, cukier do Mon- 
golji). Tak więc brak marynarki 
handlowej utrudnią, a nawet wręcz. 
uniemożliwia naszą ekspansję han- 
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Przed wyborami do Rady Miejskiej. 
Jeszcze tylko dwa dni! 

Spisy wyborców do Rady Miejskiej są już gotowe. Wiele osób, 
jak zwykle, będzie pominiętych w spisach. Kto nie dopilnuje umiesz- 
czenia w spisie wyborców, nie będzie mógł oddać głosu w czasie 
wyborów. 

Dziś albo najdalej jutro trzeba iść do biura swego obwodu 
i sprawdzić, czy się jest wciągniętym na listę, a także sprawdzić, czy 
wciągnięto na listę osoby z rodziny, domowników i sąsiadów. 

Trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty, jak paszport lub legityma- 
cję z fotografją i meldunkiem. Jeśli kto nie ma dowodu z meldunkiem 
to trzeba wziąć z komisarjatu policji wyciąg z księgi meldunkowej. 

Najlepiej wnosić reklamacje zbiorowe — za siebie i innych miesz- 
kańców domu. W tym celu trzeba od właściciela domu albo rządcy wziąć 
książkę meldunkową i z nią iść do biura obwodu. 

W razie dostrzeżenia braków, należy żądać wciągnięcia do spisu 
osób pominiętych. 

Prawo głosowania ma każda kobieta i każdy mężczyzna, jeśli tyl- 
ko ukończył 21 lat i mieszka w Wilnie 10 miesięcy. 

Wykazy biur obwodowych i wskazówki, jaka ulica należy do jakie- 
go biura, znaleźć można w obwieszczeniach Głównego Komisarza Wy- 
borczego (białych) rozlepionych gęsto na ulicach. 

Wszelkich informacyj udzielają komitety dżielnicowe Zjedno- 
czonego Polskiego Komitetu Wyborczego Uzdrowienia Gospodarki 
Miejskiej. 

Jeśli chcecie naprawy złej gospodarki miejskiej, baczcie, aby was 
nie pozbawiono głosu wyborczego! Spełnijcie swój obowiązek społeczny! 

Zjednoczony Polski Komitet Wyborczy 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej. 

Pod hasłem zjed- Wyborcy! Sprawdzajcie spi- 
noczenia. 

Między Zjednoczonym Polskim 

Komitetem Uzdrowienia Gospodar- 
ki Miejskiej a Polskim Komitetem 
Związków, Stowarzyszeń i Przed- 
mieść m. Wilna, rozpoczęte zostały 
pertraktacje w sprawie zespolenia 
akcji obu komitetów i wystawienia 
wspólnej listy. 

Najważniejsze trudności zostały 
już usunięte, wobec czego w naj- 
bliższych dniach można się spo- 
dziewać pomyślnego wyniku per- 
traktacyj. 

Wiec na Nowych Zabudo- 
waniach. 

W dzielnicy Nowe Zabudowa- 
nia przy ul. Legjonowej 26 odbylo 
się zebranie dzielnicowe Zjedno- 
czonego Polskiego Komitetu Uz- 
drowienia Gospodarki Miejskiej przy 
udziale około 100 osób. 

Kilku obecnych podkreśliło ko- 
nieczność połączenia z komitetem 
przedmieść. Mimo sprzeciwu 2-ch 
zwolenników Centralnego Komitetu 
Zebrani jednomyślnie przyjęli rezo- 
lucję o konieczności poparcia akcji 
Zjednoczonego Komitetu. 

Zjednoczony Polski Komitet 
Wyborczy rozrasta się. 
Związek Lokatorów m. Wilna 

zgłosił akces do Zjednoczonego 
Polskiego Komitetu Wyborczego. 
Przystąpił również do Z. P. K. W. 
Związek Pracowników Samorządo- 
wych pow. Wil.-Trockiego. 

Na Wilczej Łapie. 
31 bm. odbyło się na Wilczej 

Łapie informacyjne zebranie dziel- 
nicowe z udziałem około 50 osób. 
Zainteresowanie wyborami wzrasta. 
Skonstatowano szybki wzrost sym- 
patyj dla Zjednoczonego Komitetu 
Wyborczego. 

  

dlową. Przytem pośrednicy dyskre- 
dytują nieraz świadomie na ryn- 
kach obcych swych konkurentów. 
Przewożony pod obcą banderą to- 
war idzie w świat już nie jako 
polski, lecz najczęściej niemiecki i 
zdobywa w ten sposób pod obcą 
firmą rynki towarowe. A przytem 
jakież kolosalne sumy przelewa się 
corocznie do obcych kieszeni za 
frachty morskie! Przy przeciętnym 
obrocie morskim Polski 3 milj. tonn 
towarow—przelewamy w obce ręce 
za same tylko przewozy do 11/2 
miljonów fun. szterlingów rocznie. 

Jest to ogromna  furta, przez 
którą obce waluty uchodzą z Pol- 
ski. Należy. uświadomić sobie, iż 
rozwinięta żegluga morska ratuje 
bilanse płatnicze państw o ujem- 
nym bilansie handlowym (towaro- 
wym). Tak więc np. w Anglji przy- 
wóz towarów przekracza wywóz 
i dotknęłaby ją już _dawno kata- 
strofa gospodarcza, gdyby nie przy- 
pływ gotówki do kraju za frachty 
morskie. One to przelały w roku 
1925 aż 130 miljonów funtów szter- 
lingów do Anglji, co doprowadziło 

  

do zamknięcia ostatecznego bilansu . 
płatniczego nadwyżką. Bandera an- 
gielska znaną jest na całym świe- 
cie, jej 22 miljony tonu okrętów 
handlowych pozwoliły Anglji swój 
olbrzymi bilans płatniczy z bierne. 

sy wyborcze. 

Ze wszystkich stron komuniku- 
ją nam o wadliwem funkcjonowa- 
niu Obwodowych Komitetów Wy- 
borczych. Mianowicie w pierwszym 
dniu sprawdzania spisów wybor- 
czych szereg Komitetów nie było 
czynnych. 

Stwierdziliśmy, że Komitet Nr. 25, 
w dzielnicy Zwierzyniec nie był 
czynny do godz. 5 min. 15, Komi- 
tet Nr. 11, do godz. 4 i pół, Ko- 
mitet Nr. 12 do godz. 4.: 

Komitet wyborczy przy 
ul. Zawalnej 5 

nie był wogóle czynny w go- 
dzinach wyznaczonych na spraw- 
dzanie wciągnięcia na listę: wybor- 
czą. 

O godz. 3 m. 35 zgromadzona 
publiczność wezwała posterunko- 
wego Nr 425 Michała Gołeckiego, 
który stwierdził nieobecność człon- 
ków komisji. 

O godz. 4 pp. wezwała nowe” 
go policjanta Nr 418, dla stwier- 
dzenia tegoż. 

O godz. 5 m. 15 szereg osób 
czekało na łaskawe przybycie dyg- 
nitarzy z Komisji Wyborczej. 

Podobne załatwianie interesan- 
tów przez Komitety Obwodowe 
wywołuje już słuszne rOzgorycze- 
nie ludności, która zbędnie traci 
czas na wyczekiwanie przed loka- 
lami. Mamy nadzieję, że Główny 
Komisarz Wyborczy usunie póki 
czas, tak niesumiennych członków 
Komisji i lastruktorów. 

Niedokładne zestawienie 
spisów wyborczych. 

Jak nam donoszą, spisy wybor- 
ców są bardzo niedokładnie zesta- 
wione, do tego stopnia, że często 
brak jest w nich całych posesyj za- 
mieszkałych, a nawet „całych ulic, 
Tak naprzykład ul. Popławska nie 
została zupełnie wciągnięta do spi- 
sów wyborczych; stało się tak po- 

go zrobić czynnym. 
Nie dążymy bynajmniej do ry- 

walizacji z potęgą morską Wielkiej 
Brytanji, lecz musimy zrozumieć 
wszyscy, że są zagadnienia, na któ- 
re nie możemy, nie mamy prawa 
oczy przymrużać i pozostawać w 
bezruchu. 

Weźmy dla przykładu kilka liczb 
dla zilustrowania stopnia udziału 
własnych flot handlowych w han- 
dlu morskim poszczególnych państw. 
Tak więc Anglja 66% swego obro- 
tu towarowego uskutecznia pod 
własną banderą. Niemcy, pozba- 
wione prawie doszczętnie marynar- 
ki handlowej przez Traktat Wer- 
salski, posiadają dziś (1 VII 1926 
r.) ponad 3 miljony i 100 tysięcy 
tonażu handlowego, zapomocą któ- 
rego uskuteczniają już 50% swego 
obrotu towarowego w handlu za- 
morskim. 

Francja 46%, Włochy 72%. A już 
doprawdy pozazdrościć możemy 
Jugosławji, która aż 74% swoich 
ładunków przewozi pod własną 
flagą. U nas byłoby ideałem, gdy- 
byśmy w ciągu paru lat mogli po- 
kryć własną banderą 25% obrotu 
towarowego Polski w handlu za- 
morskim. Jest to zupełnie możli- 
we, gdyż ładunków naszej powsta- 
jącej marynarce handlowej nie za- 
braknie. Mamy zagwarantowane 

dobno dlatego, że jeden z urzę- 
dników zgubił listy osób zamiesz- 
kałych przy tej ulicy. (cz) 

Wnoszenie reklamacyj. 
Jak wiadomo spisy osób upra- 

wnionych do głosowania, sporzą- 
dzone przez Magistrat, posiadają 
liczne braki, o czem już wzmian= 
kowaliśmy w numerze poprzednim. 
To też Główny Komitet Wyborczy, 
chcąc udogodnić wnoszenie ewen- 
tualnych reklamacyj—zarządził, by 
poszczególne obwodowe komisje 
wyborcze w ostatnim dniu wnosze- 
nia reklamacyj t. j. w dniu 3 b. m. 
urzędowały nie od godz. 3 do godz. 
7-ej popoł., lecz cały dzień poczy- 
nając od godz. 9 rano do godz. 
10-tej wieczór. (s) 

Zebranie przewodniczących 
obwodowych komitetów 

wyborczych. 
Wczoraj o godz. 8-ej wiecz. pod 

przewodnictwem przewodniczącego 
Głównego Komitetu Wyborczego 
p. m. Łuczyńskiego odbyło się 
ogólne zebranie wszystkich prze- 
wodniczących poszczególnych ob- 
wodowych komitetów. wyborczych, 
na którem omówione zostały spra- 
wy bieżące związane ze stroną te- 
chniczną. wyborów do Rady Miej- 
skiej. (s) 

Z akcji wyborczej Komite- 
tu P. P. S. Komisji Okrę- 
gowej Zw. Zaw. i Polskiej 

Inteligencji Pracującej. 
Dnia 31-go maja r. b. odbyło 

się zgromadzenie członków klaso- 
wego Związku Gastronomicznego 
Kuchmistrzy i Kelnerów, na któ- 
rem z ramienia Komitetu Wybor- 
czego P. P. S. przemawiał p. Wi- 
told Czyż. 

W rezultacie uchwalono przy- 
łączyć się do akcji wyborczej Ko- 
mitetu P. P. S. Komisji Okręgo- 
wej Zw. Zawodowych i _ Polskiej 
Inteligencji Pracującej. (S-ka). 

W „Żydowskiej 'liście naro- 
dowej“, 

Sytuacja bloku sjonistyczno-de- 
mokratycznego czyli t. zw. „Ży- 
dowskiej listy narodowej* jest pra- 
wie beznadziejna. = Prowodyrzy 
bloku pierwotnie przypuszczali, że 
blok zdobędzie 12 pewnych man- 
datów oraz ewentualnie jeszcze 5 
mandatów w razie dodatniego dla 

bloku wyniku wyborów. Po rozej- 
rzeniu się jednak w nastrojach 
szerokich mas wyborców żydow- 
skich oraz na podstawie niezbyt 
dobrych rezultatów, jakie osiągnął 
odpowiednik wileńskiej „Żyd. listy 
narodowej" w Warszawie, doszli do 
przekonania, że w Wilnie „Żyd. 
lista narodowa* może liczyć tylko 
na 8 pewnych mandatów. 

W związku z tem zmieniono 
poprzedni podżiał mandatów po- 
między poszczególne ugrupowania 
wchodzące w skład bloku, przyczem 
zostały odsunięte na dalszy plan 
sjonistyczne partje „Hitachduth* i 
„Mizrachi*. Wskutek tego „Hitach- 
duth“ oraz związek kobiet wystą- 
piły z bloku. Wobec tego obóz 
sjonistyczny na odbytem ubiegłej 
niedzieli niezwykle burzliwem ze- 
braniu najpoważniejszych sjonistów 
wileńskich uchwalił pozostać w 
bloku tylko w tym wypadku, jeżeli 
wszystkie ugrupowania, wchodzące 
w skład bloku, zobowiążą się, że 
ich przedstawiciele w przyszłej Ra- 
dzie Miejskiej nie będą zwalczać 
szkolnictwa hebrajskiego, oraz je- 
żeli ugrupowania te zgodzą się na 
przywrócenie poprzedniego planu 
podziału mandątów  stawiającego 
ugrupowania sjonistyczne w lep- 
szej sytuacji. 

Nieprawdopodobnem jest, aby 
ludowcy-demokraci, którzy bezu- 
stannie i bezwzględnie zwalczają 
szkolnictwo hebrajskie, mogli się 
zgodzić na warunek sjonistów do- 
tyczący szkolnictwa. Tak samo 
mało prawdopodobnem jest to, by 
ugrupowania, wchodzące w skład 
bloku, miały się zgodzić na zmianę 
planu rozdziału mandatów zmniej- 
szającą liczbę ich reprezentantów 
w przyszłej Radzie Miejskiej. 

tych powodów watpliwem 
jest, czy wobec tych sprzeczności 
t. zw. „Żydowska lista narodowa” 
istnieć będzie chociażby parę dni 
jeszcze. (cz) 

„Wszelkie 

MASZYNY biurowe 
czyścimy i reperujemy 

tanio, szybko i dokładnie 
„Block-Brun' sp. Akc. 

Oddział w Wilnie, 
Mickiewicza 31, telef. 375. 

Uwaga: W roku 1926 warsztaty nasze 
zreperowały 358 maszyn biurowych. 

      

Jeśli nie chcesz dotychczasowych złych rządów magi- 
strackich, bierz się sam do 
miejskiej, 

pracy nad naprawą gospodarki 
zgłoś się do Zjednoczonego Polskiego Komitetu 

Wyborczego Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej lub do komi- 
tetów dzielnicowych i ofiaruj swą pracę. Otrzymasz niezbęd- 
ne wskazówki i ruszaj do roboty wśród swego najbliższego 
otoczenia i swych sąsiadów. 

Ławą za Zjednoczonym Polskim Komitetem Wyborczym 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej! 

Pamiętaj, że powinieneś się koniecznie zarejestrować. 
Adresy komitetów dzielnicowych: 

Popławy — Subocz 79 — biuro czynne w godz. 11—1, 5—7. 
Zarzecze — Połocka 14 — biuro czynne w godz. 11—1, 6—8. 
Antokol — Antokolska 64, telefon 38, biuro czynne w g. 12—2, 4—0. 
Śnipiszki — Kalwaryjska 7 — biuro czynne w godz. 11—1, 5—7. 
Zwierzyniec — Stara 33 — biuro czynne w godz. 9—11, 5—7. 
Nowe Zabudowania — Legjonowa 26—biuro czynne w godz. 10—2, 5—7, 
Wilcza Łapa — Poleska 35 — biuro czynne w godz. 9—1, 5—8, 
Rossa — Beliny 5 — biuro czynne w godz. 10—4, 5—7. 
Nowy Świat — Staro Oszmiańska godz. 9—i, 5—8 po poł. 

z naszych portów na eksport (wy- 
wóz) masowe ładunki węgla, drze- 
wa, cementu, cukru, a w lata uro- 
dzajne zboża. W drodze powrotnej 
okręty nasze przywoziłyby rudy, 
bawełnę, śledzie, fosfaty. Mając po- 
nadto tysiące emigrantów — mamy 
wszelkie podstawy do stworzenia 
własnej polskiej marynarki handlo- 
wej pełnego morza. Pozostaje jesz- 
cze uruchomienie własnej żeglugi 
przybrzeżnej (w sezonie letnim 
przeważnie), oraz floty rybackiej 
dla połowów ryb przy brzegach 
Islandji i Norwegji. 

Tworząc własną marynarkę han- 
dlową, odpowiednią dla ekspansji 
gospodarczej kraju, powtrzymujemy 
(narazie chociażby częściowo) od- 
pływ walut obcych z Polski, unie- 
zaležniamy się od zwyżek frach- 
tów, zatrudniamy rzesze bezrobot- 
nych. 

Zobaczmyż co w tej dziedzinie 
dotychczas zrobiono. Mamy obec- 
nie flotę handlową o tonażu 35.000 
tonn. DW. 

Jest to wciąż jeszcze bardzo 
mało, jednak w porównaniu z ro- 
kiem ubiegłym, gdy tonaż nasz 
wynosił zaledwie 3.700 tonn br.— 
widocznym się staje duży krok na- 
przód zrobiony w tej dziedzinie. 
Lecz jest to tylko wyłączną zasłu- 
&а rządu, który tę sprawę ruszył z 

  

martwęgo punktu i pchnął do no- 
wego życia, tworząc. towarzystwo 
żeglugi morskiej „Żegluga Polska*. 
Pozatem prócz inicjatywy inżynie- 
ra Nossowicza w Tczewie, który , 
uruchomił wywóz węgla z Tczewa 
kolowanemi lichtugami (berlinka- 
mi) morskiemi do Szwecji a na- 
wet ostatnio do Holandji—pozatem, 
jak się rzekło, społeczeństwo na- 
sze minimalne wprost w tym 
przedmiocie wykazuje zaintereso- 
wanie. ; 

Trzeba wyjść z apatji naszej w 
sprawach morskich! Opinja publi- 
czna winna popierać rząd w 
jego zamierzeniach handlowo-mor- 
skich. Od ciał ustawodawczych do- 
magamy się większego zrozumie- 
nia potrzeb państwa w tej dziedzi- 
nie. A przedewszystkiem nie cze- 
kajmy aż rząd со$ zrobi — tylko 
wyłofimy z pośród siebie jednost- 
ki i kapitały, któreby przystąpiły 
do pracy na tem polu. A głównie 
pamiętajmy o pracy Polski nad 
morzem zawsze, uczestniczmy w 
niej, popierając Ligę Morską i 
Rzeczną, gdyż nie jest to praca 
obliczona na „sezon“, nie jest na- 
sze wybrzeże tylko uroczem let- 
niskiem — lecz jest to kształt re- 
alny budowy morskiej potęgi, a 
tem samem i ogólnej mocy Pań- 
stwa Polskiego. B, Krzywiec. 
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Życie gospodarcze. 
Stan rolnictwa na Litwie. 

Przed wojną, dzisiejsza Litwa 
uchodziła za kraj lasów,lnu i gospo- 
darcze znaczenie jej było dość du- 
że. Wojna zmniejszyła drzewostan 
Litwy i zmniejszyła uprawę Inu, — 
dopiero po wojnie widoki uprawy 
polepszyły się. 

Litwa jest krajem rolniczym o 
przemyśle rolnym, nie posiada na- 
tomiast wielkich miast i portów 

4 (Kłajpeda w obecnych warunkach 
"niema znaczenia) również większych 
ośrodków przemysłowych. Brak 
Litwie naturalnych bogactw kopal- 
nych, jak węgiel, nafta i żelazo. 

Ziemia jest przeważnie o po- 
wierzchni  rówaej i urodzajna, 
udaje się dobrze pszenica, a na- 
wet w Suwalszczyźnie buraki cu- 
krowe. W składzie ludnościowym 
co do zawodów przeważają rolni- 
cy stanowiąc około 85 proc. lud- 
ności. Wszystko to stwierdza, że 
Litwa jest krajem per excellence 
rolniczym. 

Wobec rabunkowej gospodarki 
leśnej  Nięmiec podczas wojny 
i takiej samej gospodarki na 
początku utrwalania się niepodleg- 
łości państwa litewskiego, —obecnie 
do uporządkowania normalnego 
przyrostu lasów—na znaczny €k- 
sport drzewa Litwa liczyć nie może. 
Obecne wysiłki rządu zmierzają do 
ochrony lasów przed ostateczną 
dewastacją nietylko ze względów 
gospodarczych, lecz klimatycznych 
i hydrograficznych. 

Odczuwa się brak drzewa na 
potrzeby lokalne i tem się tłuma- 
czy wzmożenie importu węgla na- 
wet z Polski, i poczynania w celu 
odpowiedniej eksploatacji torfo- 
wisk. 

Taki stan lasów zmusza pań- 
stwo do intensywnego wyzyskania 
roli. Wiadomem jest, że rząd Lit- 
wy odebrał drogą ustawową (re- 
forma rolna) ziemię od większych 
właścicieli, w tem przypuszczeniu, 
że nasycając głód ziemi potrafi 
podnieść stan posiadania drobnych 
rolników i podniesie wydajność 
ekonomiczną kraju. Jednak rachu- 
by rządu litewskiego zawiodły. Re- 
forma rolna nie wydała w rzeczy- 
wistości spodziewanych wyników. 

Ziemię nadano, lecz nie udzie- 

KRONIKA KRAJOWA. 
W sprawie traktatu handlowego 

Polski z Rosją. 

„W związku z konferencją, ja- 
ka odbyła się niedawno temu w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu 

e w sprawie możliwości ożywienia 
handlu polsko-sowieckiego, zwoła- 
na została narada przedstawicieli 
handlu i przemysłu, która odbyła 
się pod przewodnictwem posła 
Wierzbickiego w lokalu Centralne- 
go Związku („Lewiatana*). 

Na naradzie omawiano szereg 
środków, zmierzających do oży- 
wienia wymiany towarowej między 
Polską a Z. S. S. R. 

Uczestnicy narady wyrazili swój 
pogląd na sprawę traktatu handlo- 
wego polsko-sowieckiego, zgłasza- 
jąc dezyderaty reprezentowanych 
gałęzi przemysłu i handlu. 

Jednocześnie uchwalono wysłać 
delegację na ogólne zebranie „Sow- 

) poltorgu*, które odbyło się w dn. 
—28 ub. m. w Moskwie. 

Delegacja polska, pozostająca 
pod przewodnictwem posła Wierz- 
bickiego, wyjechała do Moskwy d 
23 ub. m. 

Na życzenie trustów i syndyka- 
tów Z. S. S. R. polscy przedsta- 
wiciele handlu i przemysłu mają 
nawiązać z nimi bezpośredni kon- 
takt, co przyczynić się ma do ry- 
chlejįszego zawarcia traktatu han- 
Sorsa pomiędzy Polską a Z. 5. 

Q poprawę gospodarki w lasach 
państwowych. 

Konieczność poprawy gospodar- 
ki i administracjj w lasach pań- 
stwowych skłoniła swego czasu p. 
ministra Rolnictwa do powołania 
na okres trzyletni nadzwyczajnego 
delegata Ministerstwa Rolnictwa do 
spraw administracji lasów państwo- 
wych w osobie p. A. Loreta, dy- 
s lasów państwowych dyrek- 

ji warszawskiej. 
Do kompetencji nadzwyczajne- 

„go delegata należą między innemi 
' następujące sprawy: 

1) przeprowadzanie wszechstron- 
nej, planowej inspekcji wszystkich 
organów administracji lasów pań-   stwowych, a także doraźnej ich 
kontroli, w celu ustalenia faktycz- 
nego stanu rzeczy, 

2) opracowywanie i przedsta- 
wianie Min. Rolnictwa wniosków, 
co do pożądanych zmian w istnie- 
jącym stanie organizacji urzędów 
administracyjnych lasów  państwo- 
wych; 

a 
| 
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lono pożyczek na inwentaryzację, 
budowę i zakup nasion. 

Poprzednim właścicielom ode- 
brano możność gospodarowania, 
nowym zaś nie dano sposobów 
urządzenia gospodarki. 3 

W wyniku dziesiątki tysięcy 
hektarów ziemi stoją odłogiem, 
właściciele nowi żyją w ziemlan- 
kach, lub też posprzedawali swe 
działki zamożniejszym rolnikom. 
Tylko w nielicznych wypadkach 
potrafili osadnicy zagospodarować 
się z pożytkiem dla siebie i kraju. 

Znaczna jednak część osób u- 
prawnionych do nadziału nie otrzy- 
mała wcale ziemi, co spowodowa- 
ło znaczną emigrację z kraju, któ- 
ra stale wzrasta. 

Te i inne ogólno gospodarcze 
względy pozwalają stwierdzić, że 
stan rolnictwa na Litwie nie pod- 
niósł, lecz odwrotnie, bardzo po- 
dupadł. Jednocześnie utrzymanie 
dużego aparatu administracyjnego 
i wojska, równoważenie ujemnego 
bil. handlowego Litwy wprowadza 
w dalszym ciągu pogorszenie się, 
a nie ulepszenie ogólnej sytuacji 
gospodarczej państwa. 

Polityka Litewskiego Banku E- 
misyjnego, stale zmierzająca do 
utrzymania za wszelką cenę lita na 
jednym poziomie, spowodowała 
brak płynnej gotówki, a tem samem 
wygórowanie stopy procentowej. 

Rolnictwo zaś potrzebuje jak 
wiemy wkładów długoterminowych 
o małej stopie procentowej — kre- 
dytów tych zaś przy obecnym sta- 
nie sytuacji gospodarczej, wewnęt- 
rznej i ogólnej—rolnictwo spodzie” 
wać się nie może. 

Obecny rząd stara się choć w 
części naprawić sytuację stanu rol- 
nictwa, a mianowicie widząc szkod- 
liwość przeprowadzenia natychmia- 
stowej dalszej reformy rolnej, czę- 
šciowo realizację zaniechał, odkła- 
dając prawdopodobnie do lepszego 
czasu i zamieszczając nawet zmia- 
nę ustawy rolnej. 

Nadmienić jednak należy, że 
rząd obecny mało zwraca uwagi 
na przemysł rolny — jak hodowię 
bydła, mleczarstwo, jajczarstwo, co 
przy odpowiednim wysiłku może 
dać b. dobre wyniki. K. B. 

3) opracowywanie i przedsta- 
wianie Min. Rolnictwa wniosków, 
co do pożądanych zmian w stoso- 

„wanych obecnie zasadach gospo- 
darki w lasach państwowych; 

4) przeprowadzanie dochodzeń 
z powodu zauważonych nieprawi- 
dłowości i nadużyć, oraz czynienie 
doniesień karnych i dyscyplinar- 
nych. 

Dotychczas dyr. Loret dokonał 
szczegółowej inspekcji w toruń- 
skiej, poznańskiej, wileńskiej i 
lwowskiej dyrekcjach lasów рай- 
stwowych—stosując się wszędzie do 
otrzymanych instrukcyj. 

Wystawa wodna w Bydgoszczy. 

W drugiej połowie lipca będzie 
otwarta w Bydgoszczy Pierwsza 
Polska Wystawa Wodna, obejmu- 
jąca całkowicie wszystkie dziedziny 
komunikacji i przemysłu związane 
z wodą. 

Komitet wystawy pod pzewod- 
nictwem prezydenta miasta dr. Śli- 
wińskiego pozyskał do współpracy 
szereg instytucyj państwowych i 
społecznych, które przygotowują 
na wystawę eksponaty o charakte- 
rze dydaktycznym z działu użytko- 
wania wody, rybactwa, higieny wo- 
dnej i t.p. W parku Jana Kazimie- 
rza w samem śródmieściu, miasto 
oddaje do dyspozycji wystawy bu- 
dowle miejskie o ogólnej powierz- 
chni kilkunastu tysięcy metrów 
kwadratowych, tak, że wystawa bę- 
dzie miała rozmiary poważne. 

Zainteresowanie wystawą na Po- 
morzu i w Poznańskiem jest wiel- 
kie, tem więcej, że w końcu lipca 
odbędą się w Bydgoszczy między- 
narodowe regaty na Brdyujściu. 

Zmiany w taryfie kolejowej. 

Z dniem 15 czerwca r.b. wcho* 
dzi w życie dodatek 3-ci do taryfy 
towarowej normalnotorowych pol- 
skich kolei. 

Dodatek ten zawiera cały sze- 
reg zmian i uzupełnień taryfo- 

  

wych, 

Giełda Wileńska w dniu 
1. VI. r. b. 

żąd. płac. tranz, 
Dolary St.Zjed. 891 889  — 
Dolarówka za 5dol, — — 5560 
a: zastaw, Wil. B. 

lemsk. zł. 100 = — 50,20 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 zł. — = * 153 

Giełda Warszawska w dniu 
1-VI. b. r. 

L. Waluty 
sprzedat kupno 

Dolary 8,92 8,94 8,90 

Wieści i obrazki z kraju Średnie szkolnictwo przemysło- 
ŚWIĘCIANY. 

Potworne morderstwo. 

W dniu 25-go b. m. o godzinie 
19 w zaścianku Żagimniki, gminy 
święciańskiej został znaleziony w 
studni trup właścicielki tegoż za- 
Ścianka, Józefy Wołczackiej lat 60. 
Przeprowadzone dochodzenie usta- 
liło, że wymieniona została utopio- 
na przez Rozalię Wójciukową lat 
57 i Helenę Dziaukszto lat 49. 
Przyczyną zabójstwa była chęć doj- 
ścia do posiadania przez Wojciu- 
kową 5 ha ziemi, któreby jej 
po śmierci zamordowanej przypad- 
ły z tego tytułu, że syn Wołczac- 
kiej ożenił się z córką Wojciuko- 
wej, a ta zarządzała gospodarst- 
wem syna. 

Morderczynie aresztowano. 

RZY IIS TAKSI BIO 

Notoryczny oszczerca spoliczkowany 
W artykule zamieszczonym w 

Nr. 22 „Głosu Wileńskiego" p. t. 
Dlaczego zwalczamy „Štrzelca“?, 
autor ohydnego paszkwilu, do- 
puszczając się fałszerstw, inkrymi- 
nując członkom Związku Strzelec- 
kiego nieistniejące fakty, rzucił 
oszczerstwa na Związek, oraz na 
jego członków, niewahając się na- 
wet w ferworze oszczerczym  do- 
tknąć osób, wymieniając je z na- 
zwiska, nawet znieważyć Rząd, za- 
rzucając mu „okradanie  społe- 
czeństwa" i „rozbijanie kasy skar- 
bowej“. 
i, Dotkniety kalumnją nieobliczal- 
nego pismaka, ob. Kazimierz Lang, 
porucznik rezerwy i cztonek Zwią- 
zku Strzeleckiego, poczuł się zmu- 
szony osobiście wystąpić w obro- 
nie swego honoru. W tym celu w 
dniu wczorajszym w godzinach po- 
południowych udał się w towa- 
rzystwie ob. ob. St. B. i N. T. P. 
do redakcji „Głosu Wileńskiego", 
mieszczącego się w lokalu Związku 
Ludowo-Narodowego przy ul. Do- 
minikańskiej. 

Na zapytanie, skierowane do 
pracowników redakcji: „Gdzie się 
znajduje redaktor Kownacki?* wska- 
zano sąsiedni pokój. Wówczas ob. 
Lang w towarzystwie swych świad- 
ków udał się do: wskazanego miej- 
Sca, a zwróciwszy się do obecne- 
go tam w otoczeniu współpracow- 
ników red. Piotra Kownackiego, 
zapytał: „Czy redaktor Piotr Kow- 
nacki?“ 

— Tak, brzmiała odpowiedź. 
— Jestem Lang... Poczem ob. 

Lang wypoliczkował kalumnjatora, 
wskazując, że czyni to w odpo- 
wiedzi na oszczerstwo, rzucone na 
Zw. Strzelców. 

Po spoliczkowaniu eszczercy i 
przeproszeniu przez jednego ze 
świadków obecnych przy zajściu 
pań za zakłócenie spokoju, ob. 
Lang opuścił wraz z Świadkami 
redakcję. 

Niezależnie od tego dowiaduje- 
my się, że sprawa zniewagi rządu 
została skierowana za pošred- 
nictwem referenta prasowego Komi- 
sarjatu Rządu do urzędu prokura- 
torskiego, pozatem Zarząd Okręgu 
Zw. Strzeleckiego występuje na 
drogę sądową, celem pociągnięcia 
autora paszkwilu do odpowiedzial- 
ności za zniesławienie organizacji. 

b, 
p" 

Finalizacja pożyczki zagranicznej, 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj przed południem p. 
w.-preinjer Bartel przyjął posła 
duńskiego Armrteda, a po południu 
konferował z ministrami Jurkiewi- 
czem i Miedzińskim. 

Onegdajsza narada na Zamku 
pod przewodnictwem Pana Prezy- 
denta, z udziałem p. w.-premjera 
Bartla i ministrów Czechowicza i 
Zaleskiego (narada, o której pisa- 
liśmy w Nr. wczorajszym) miała, 
jak informują, decydujący wpływ 
na losy pożyczki, o którą od dłuż- 
szego czasu toczą się rokowania. 

Narada ta wpłynie na przy- 
Špieszenie terminu zakończenia ro- 
kowań. 

Dzień wczorajszy minął pod 
znakiem gorączkowej konferencji w 
Ministerstwie Skarbu przedstawicje- 
li polskich z min. Czechowiczem 
na czele, a delegacją amerykańskich 
finansistów. 

Tematem obrad były również 
sprawy technicznego przygotowa- 
nia kontraktu pożyczkowego. 

W późnych godzinach wieczo- 
rowych odbyła się również w tych 
sprawach konferencja w Belwede- 
rze pomiędzy Marszałkiem Piłsud- 
skim a w.-premjerem Bartlem. 

Fakty powyższe wskazują na to, 
że wchodzimy już w końcowe 
stadjum rokowań i że w najbliższych 
dniach, może jutro lub pojutrze na- 
leży się spodziewać podpisania kon- 
traktu pożyczkowego. 

NOWOGRÓDEK. 

Utworzenie komitetu  społecz- 
nego. 

30 ub. m. utworzono tutaj ko- 
mitet społeczny, mający na celu 
współdziałanie i wzajemne wspo- 
maganie się na terenie społecznym 
organizacyj, wchodzących w skład 
tego komitetu. 

Do komitetu zgłosiły akces: 
Związek Spółek Rolniczych, Zwią- 
zek Osadników, Zw. Kółek Mło- 
dzieży Wiejskiej, Zw. Legjonistów, 
Zw. Strzelecki i Zw. Polskiego 
Pan ina Szkół Powszech- 
nych, 

Zjazd starostów, 

W poniedziałek odbył się tu 
zjazd starostów, na którym oma- 
wiano sprawę wyborów do samo- 
rządów wiejskich, mających odbyć 
się w najbliższym czasie. Pozatem 
omawiano sprawę rozbudowy gos- 
podarstw zniszczonych w czasie 
wojny. 

Napad rabunkowy. 

Dnia 31 ub. m. o godz. 3-ej 
rano niewyśledzeni złoczyńcy do- 
konali napadu rabunkowego na 
majątek p. Homeli pod Nowo- 
gródkiem. 

Bandyci dostali się do miesz- 
kania podstępem, gdyż byli prze- 
brani w mundury policyjne. Zra- 
bowano 400 dolarów. 

Pościg natychmiast, po zawia- 
domieniu policji, zarządzono. 

BIAŁYSTOK. 

Strajk w przemyśle włókien- 
niczym. 

Wobec niedojścia dotychczas do 
porozumienia między delegatami 
fabrykantów i robotników  tutej- 
szych fabryk włókienniczych strajk 
trwa nadal. Ostatnio robotnicy do- 
magają się 25 proc. podwyżki, fa- 
brykanci natomiast zgadzają się na 
12 proc. | 

W dniu 20 ub. m. odbył się w 
Białymstoku przy udziale około 
1000 osób wiec zwołany przez Ko- 
mitet strajkowy. Uchwalono votum 
ufności Komitetowi | upoważniono 
go do dalszych pertraktacyj. 

W czasie zebrania policja are- 
Sztowala pewnego osobnika, który 
rozrzucał odezwy komunistyczne. 

Ogólna ilość strajkujących w 
dniu dzisiejszym wynosi w obwo- 
dzie białostockim 4116, z tego 
3306 z miasta Białegostoku reszta 
z powiatu (Wasilków, Supraśl). 

Brak surowca w tartakach. 

W dniu 28-go b. m. z powodu 
braku surowca wstrzymano pracę 
w tartaku w Wasiłach, przyczem 
180 robotników straciło pracę. 

DRUSKIENIKI. 

Wybór burmistrza, 

W dniu 29-go ub. m. odbyły 
się dawno Oczekiwane wybory bur- 
mistrza w Druskienikach. Burmi- 
strzem został wybrany p. Rymiń- 
ski większością 8 głosów na 12. 

BRASŁAW. 

4 potajemne gorzelnie. 

Posterunek P. P. w Czeresiu 
powiatu brasławskiego został po- 
informowany, że w okolicznych 
wsiach miejscowi chłopi pędzą po- 
tajemnie „samogonę“. 

Przeprowadzona rewizja we 
wsiach Kozwany, Tatary, Glinów- 
ka i Podhajce dała nieoczekiwane 
rezultaty, 

Wykryto 4 potajemne gorzel- 
nie. Właściciele potajemnych go- 
rzelni zostali aresztowani. 

У LIDA. ; 

Lida wybierze nową Radę 
Miejską. 

Rada Miejska w Lidzie została 
rozwiązana. Wybory do nowej Ra- 
dy Miejskiej zostały wyznaczone 
na d. 3 lipca b. r. (cz). 

——— 5 i E. 

UWAGA! 
Temu, kto nie opłaci za prenu- 
meratę „Kurjera Wileńskiego" za 
miesiąc czerwiec do dnia 10. VI. 
1927 roku, będziemy zmuszeni 
przerwać wysyłkę naszego pisma. 

Konto P. A. O. 80.750. 
micie) 
Popierając budowę stadjonu 
przyczyniasz się do rozwoju ćwi: 
czeń sportowych tak niezbęd- 
nych dla należytego wycho- 
wania fizycznego naszego 

pokolenia. 
— 

lapisujcie się na członków Czer- 
wonego Krzyża Polskiego. . 

we żeńskie na 
Średnie szkoły 

żeńskie stanowią 
coraz bardziej 

przemysłowe 
jeden z typów, 

rozwijającego się 
dziś, szkolnictwa zawodowego. Za- 
daniem ich jest przygotowanie 
dziewcząt do życia przez nauczenie 
pracy, rozbudzenie w nich posza- 
nowania jej i umiłowania—wycho- 
wanie inteligentnych pracowniczek 
zawodowych. 

Studjując programy średnich 
szkół zawodowych żeńskich i šle- 
dząc następnie ich wykonanie prak- 
tyczne, stwierdza się, iż dążą one 
zupełnie wyrażnie do ustalenia 
dwóch ośrodków nauczania, do- 
okoła których grupują się wszyst- 
kie inne przedmioty, programami 
temi objęte. Pierwszy—to dowolnie 
obrana specjalność przemysłowa z 
całym kompleksem jej składowych, 
lub pomocniczych umiejętności jak: 
teorja, haft, kalkulacja, buhalterja, 
towaroznawstwo, rysunki; drugi — 
nauka obywatelska, do której pod- 
budową niejako jest historja, ge0- 
graija, literatura i reszta przedmio- 
tów Ogólno-kształcących. 

Takie skoncentrowanie progra- 
mu szkolnego dookoła 2 naczel- 
nych ośrodków nauczania jest bez- 
sprzecznie skrępowaniem jego i za- 
cieśnieniem, ale stanowi niezbędny, 
podstawowy warunek osiągnięcia 
praktycznych, zupełnie wyraźnie 
skreślonych celów szkolnictwa za- 
wodowego. Pozwala na odpowied- 
nie pogłębienie zdobywanej wiedzy, 
a unika rozproszenia i traktowania 
powierzchowego, które zawsze jest 
szkodliwe, lub odwrotnie przełado- 
wania, które wywołuje przemęcze- 
nie umysłowe i fizyczne. 

Żeńskie szkolnictwo zawodowe 
tego typu organizuje się u nas w 
Wileńszczyźnie dopiero po wojnie, 
stopniowo i z trudem zdobywa 
prawo obywatelstwa i wypracowu- 
je, na podstawie ministerjalnych 
rozporządzeń i programów, własną 
linję rozwoju. 

W r. 1920 mamy w Wilnie 2 
średnie szkoły zawodowe żeńskie: 
Przemysłowo: Handlową i Tkacką 
im, A. Mohlówny, dla instrukto- 
rek tego fachu. 

Jak małe było wśród społe- 
czeństwa zainteresowanie i zrozu- 
mienie potrzeby i zadań szkół za- 
wodowych u nas świadczy nieznacz- 
na liczba uczenic w pierwotnych 
latach ich istnienia. Może są one 
dobre, mówiono, ale są nowe — 
trzeba się z niemi zapoznać, lepiej 
poczekać. 

Mimo wszakże to nieufne, cza- 
sami wręcz niechętne, krytyczne 
stanowisko, mimo liczne trudności 
materjalne szkoły te trwały i roz- 
wijały się stale, wypuszczając co 
roku zastępy młodych, inteligent" 
nych pracowniczek— dając instruk- 
torki do niższych szkół zawodo- 
wych. 

Wileńszczyźnie. 
W r. 1925 obie te szkoły o jed- 

nakowym poziomie i podobnym 
charakterze zlały się, tworząc jed- | 
ną szkołę Przemysłowo Handlową 
żeńską im. E. Dmochowskiej o 4 
działach równoległych: handlowym, 
bieliźniarskim, krawieckim łącznie 
z haftem i tkackim, który, jako 
ślad swej dawnej odrębności, za- 
chował nazmę im. A. Mohlėwny. 

Tak postępował wzrost liczeb- 
ny tych szkół wykazując dane cy- 
frowe: 

w r. 1921 było w klasach [ о- 
bu szkół 30 uczenic, 

w r. 1927 było w klasach I 
złączonej szkoły 137 uczenic, 

w r. 1924 ukończyło szkoły 
18 uczenic, 

w r. obecnym staje do egza- 
minu 65 uczenic, 

a w 1927-28 klasy trzecie, czy- 
li ostatnie liczyć będą około 95 
uczenic. 

Z działów przemysłowych naj- 
większą trekwencją cieszy się kra- 
wieczyzna 48 proc. uczenic, na bie- 
liźniarstwo uczęszcza 30 proc. na 
dziale tkackim, jako najbardziej 
specjalnym jest zaledwie 22 proc. 

Element napływający obecnie 
do szkoły stanowią w znacznej 
większości uczenice szkół pow- 
szechnych wileńskich i zamiejsco- 
wych (80 proc.). 

Przy szkole istnieją duże pra- 
cownie dochodowe: krawiecko-bie- 
liźniarska i tkacka, w których po 
skończonej nauce muszą odbyć 
praktykę wszystkie uczenice. 

Obie pracownie przyjmują za- 
mówienia na wszelką robotę bie- 
ližniarską i krawiecką włącznie z 
przeróbkami, oraz na materjały 
wełniane, lniane, bawełniane, kili- 
my, kapy, pasy i inne wyroby 
tkackie. W miarę czasu i możnoś- | 
ci przewidywane jest produkowa- 
nie na Sprzedaż z przędzy i ma- 

. terjałów własnych i na własny ra- 
chunek. Jednak dotąd zamówień 
napływa więcej niż można przyjąć. 
Pracownia tkacka otrzymała w cią- 
gu roku, oprócz drobnych biežą- 
cych obstalunków, 2 wielkie za- 
mówienia amerykańskie na kilimki 
i dywaniki i dostawę do wojska 
sienników, których wytkanie, a na- 
stępnie hurtowne szycie zapewni 
pracę i zarobek na czas dłuższy. 
Od jesieni pracownie będą znacz- 
nie rozszerzone, aby oprócz prak- 
tykantek znalazły w nich stałe za- 
trudnienie, zgłaszające się do pra- 
cy dawne uczenice szkoły. 

Wyniki prac tej szkoły można 
będzie oglądać na wystawie szkół 
zawodowych, która odbędzie się 
między 10-ym a l6-vm b. m. w 
gmachu' Bibljoteki Wrėblewskich 
przy ul. Zygmuntowskiej. 

E. Gulbinowa. 

L uroczystości odsłonięcia sztan- 
daru Związku Zawodowego Kole- 

jarzy (ZL.K.). 
Dnia 29 maja r. b. odbyła się 

uroczystość odsłonięcia sztandaru 
Koła Związku Zawodowego Kole- 
jarzy w Wilnie. 

O g. 10 wyruszył pochód z lo- 
kalu Z.Z.K. przy ul. Kijowskiej 19 
do Sali Miejskiej przez ul. Rydza- 
Śmigłego, Kolejową, Sadową do 
Pasażu. Po przyjściu do Sali Miej- 
skiej pochodu, uroczystość rozpo- 
częła się od zagajenia, a następnie 
powitania gości. W pierwszym rzę- 
dzie został powitany Pierwszy Mar- 
szałek Rzplitej Józef Piłsudski, któ- 
rego reprezentował p. mjr. Dwo- 
rzak, komendant m. Wilna. 

Powitanie Marszałka Piłsudskie- 
go zebrani na sali przyjęli oklas- 
kami, orkiestra zaś odegrała Pierw- 
szą Brygadę. 

Po powitaniach i odczytaniu de- 
pesz przemawiali pp.: Skowroń, 
Narkowicz, Pławski, Żejmo, Oż- 
dżyński, Puchalski przedstawiciel 
Zw. Urzędn. Kolej. Okr. w Wilnie, 
następnie pp.: Lang, Chudzik, Czyż, 
Stążowski i cały szereg innych. 
Po odbytym akcie odsłonięcia sztan- 
daru zebrani kolejarze zorganizo- 
wali pochód, który przeszedł ul. 
Wielką, Mickiewicza,  Boufalową 
górą, Słowackiego do Kijowskiej. 

Wieczorem o g. 20 rozpoczęto 
zabawę w lokalu własnym, uroz- 
maiconą działem koncertowym, w 
którym brała udział ośmioletnia 
utalentowana baletnica Miła Łaza- 
rewa w ślicznych swych kostju- 
mach. 

Jedną z dalszych atrakcyj wie- 
czoru był pierwszy publiczny popis 
gimnastyczny urządzony staraniem 
Wileńskiej Organizacji Młodzieży 
T. U.R. Popisy składały się z ćwi- 
czeń: a) obrazy plastyczne, b) wol- 
ne świczenia, c) piramidy. i 

уе * ® 

Iwantory komisów а- 
sali 

Warszawscy komunišci nie za- 
dowoleni z odrzucenia ich listy wy- 
borczej i żądając unieważnienia wy- 
borów do Rady Miejskiej, urządzi- 
li w dniu wczorajszym demonstra- 
cję na placu Kazimierza Wielkiego 
i placu Żelaznej Bramy, skąd mieli 
przejść pochodem na ul. Dzielną 
pod więzienie. Zawczasu wydane 
zarządzenia uniemożliwiły zbiórkę 
komunistów w tych punktach. 

Uprzedzeni o niemożności ze- 
brania się w oznaczonych punktach 
Przez swój wywiad, zaczęli zbierać 
się o godz. 18 na rogu Zielnej i So- 
snowej, gdzie około 200—250 osób 
młodzieży komunistycznej próbo- 
wało sformować pochód, zostali 
jednak rozbici przez inny pochód, 
składający się z około 150 osób, 
który przechodził ulicami: Sienną, 
Marszałkowską i Swiętokrzyską. 
Na rogu ulicy Jasnej manifestanci 
zostali rozproszeni przez policję. 
Z tłumu padły strzały, które za 
sobą nie pociągnęły żadnych ofiar. 
Odebrano manifestantom transpa- 
rent z napisem: „Precz z pozba- 
wieniem praw klasy robotniczej” i 
„Żądamy rozpisania nowych wy- 
borów do Rady Miejskiej ”. 

Również w okolicach Sosno- 
wej na rogu Siennej sformował 
się drugi pochód, około 300-—350 
osób, który został przez publicz- 
ność zaatakowany z okrzykami: 
„Precz z komuną— niech żyje Pol- 
ska“. Ogółem w manifestacjach 
aresztowano 46 osób, w tem po- 
bitych 9, z których 1 odwieziono 
do szpitala św. Rocha. 

    

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

na Polski Czerwony Krzyj,
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KOSCIELNA. 

— Powrót J. E. ks. arcybisku- 
pa Jalbrzykowskiego. W dniu 
wczorajszym J. E. ks. arcybiskup 
Jałbrzykowski powrócił do Wilna 
z dłuższej wizvtacji archidiecezji 
wileńskiej. (s) 

OSOBISTE. 

— Dyrektor Lasów Państwo- 
wych p. Władysław Grzegorzew- 
ski wyjechał w dniu wczorajszym 
w towarzystwie inspektorów lasów 
pp. Darjusza Sommersa i Stani- 
sława Bonasewicza na lustrację u- 
rzędów leśnych w powiatach: O- 
szmiańskim, wołożyńskim i stoł- 
peckim. 

PAY 2: MIEJSKA. 

— Szczepienie ospy odbywa 
się codziennie od g. 11 do 12 w 
pomieszczeniu Pogotowia Ratunko- 
wego (Dominikańska 2). 

— Opodatkowanie kinemato- 
grafów w sezonie letnim. Magist- 
rat m. Wilna wzorem lat ubiegłych 
postanowił w sezonie letnim t. j. 
poczynając od 1 czerwca r. b. do 
20 września zmniejszyć opodatko- 
wanie kinematografów miejskich 
z 75 proc. do 50; dla kinemato- 

grafów zaś wyświetlających filmy 
dydaktyczne dla młodzieży mnoż- 

na podatkowa zmniejszona będzie 
do 35 proc. (s) 

— Wilno bez „pigutków". Ma- 
gistrat wileński, jak wiadomo, ©- 
głosił konkurs na oddanie w dzier- 
żawę tramwajów kursujących w 
okresie letnim na Antokolu, czyli 
t. zw. „pigutków*. 

Ostatni termin dla zgłoszenia 
ofert był wyznaczony na d. 1 ma- 
jab.r. Wobec tego, że do daty powyż- 
szej Magistrat otrzymał tylko 2 o- 
ferty, termin ten został przedłu- 
żony. ' 

Obecnie ma Magistrat rozpatrzeč 
złożone oferty. Jeżeli się okaże, że 
żadna ze złożonych ofert nie od- 
powiada minimalnym wymaganiom 
określowym przez Magistrat dla od- 
dania „pigutków” w dzierżawę, to 
tramwaje te bieżącego lata zupeł- 
nie uruchomione nie będą i cała 
sprawa „pigutków* w obecnym 
stanie rzeczy przekazana będzie 
nowemu Magistratowi. (cz) 

WOJSKOWA 

— Wypadki z samolotami. 
Szalejące z końcem ubiegłego mie- 
siąca burze spowodowały lądowa- 
nie dwóch aeroplanów wojskowych 
zdążających z Warszawy do Lidy. 

Samolot pilotowany przez por. 
Mieczkowskiego i mechanika sierż. 
Nikiusa musiał lądować w okolicy 
Kowna. Podczas lądowania zosta- 
ło złamane Śmigło i skrzydło sa- 
molotu. Por. Mieczkowski i sierż. 
Nikius żadnych obrażeń nie od- 
nieśli. 

W okolicy Sokółki zmuszony 
był lądować major Iwaszkiewicz na 
samolocie wojsk. „Potez*, przy- 
czem aparat przy lądowaniu zo- 
stał lekko uszkodzony. 

  

  

Z KOLEI. 

„— W zwiazku z elbrzymim 
zjazdem pątników i pielgrzymów, 
jaki jest spodziewany w Wilnie w 
dniu 2-go lipca r. b. na uroczys- 
tość koronacji cudownego obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, Mi- 

nisterstwo Komunikacji wydało o- 

kólnik do wszystkich Dyrekcyj Ko- 

lei Państwowych, zawierający in- 

strukcje tak co do przewozu piel- 

grzymów jak i co do ulg, jakie 

uczestnikom będą przysługiwały. 
Według przewidywań władz ko- 

ścielnych, na uroczystość wileńską 
zjedzie się z całej Pclski przeszło 
100.000 pielgrzymów, którzy muszą 
być przewiezieni do Wilna oraz z 
powrotem do ich miejsc zamiesz- 
kania w czasie pomiędzy 29 czerw- 
ca a 4 lipca r. b. Aby przewieźć 
tak olbrzymią masę ludzi, Dyrek- 
cje Kolejowe będą zwiększały skła- 
dy zwykłych pociągów osobowych 
oraz będą uruchomiały dodatkowe 

pociągi dla pielgrzymów. Na wypa- 

dek braku dostatecznej ilości wa- 

gonów osobowych Dyr. Kol. mają 
polecenie formowania pociągów z 
krytych wagonów towarowych, zao- 
patrzonych w ławki i krzesła. 

Wszyscy pielgrzymi, udający się 
na uroczystość koronacyjną do Wil- 
na, korzystać będą ze zniżki 33% 
do Wilna oraz takiej samej w dro- 
dze powrotnej. 

— 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 Т 40 Lida. 
Odjazd z Wilna. 

Nr. poc. godz. min. Do stacji 

119 15 25  N. Święcia- 
ny (w dni 
robocze). 

353 13..35. OBida. 
1756 15 30 Zawiasy — 

Rudziszki. 

OPIEKA SPC ŁECZNA. 
— Walka z bezrobociem. Przed 

kilku dniami odbyła się w Urzę- 
dzie Wojewódzkim konferencja w 
sprawie zorganizowania na szerszą 
skalę akcji walki z bezrobociem. 
W wyniku tej konferencji posta- 
nowiono poczynić natychmiastowe 
starania o długoterminową  po- 
žyczkę przeznaczoną na zatrudnie- 
nie bezrobotnych. Wobec powyż- 
szego p. prezydent Bańkowski, ba- 
wiąc ostatnio w Warszawie, wyjed- 
nał w Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego przeznaczoną na powyższy 
cel pożyczkę w sumie 767,000 zł. 
płatnych w przeciągu 20 lat i o- 
procentowaną na 8% rocznie. 

Podjęcie pożyczki nastąpi w 
czerwcu. ; 5 

SPRAWY ROLNE. 

— Do Nadzwyczajnej Komisji 
Rozjemczej dla ustalenia warun- 
ków pracy i płacy robotników rol- 

  

nych na terenach powiatów: wileń- 

sko-trockiego, święciańskiego, bra- 

sławskiego, dziśnieńskiego, postaw- 

skiego, mołodeczańskiego i wilej- 

skiego został wyznaczony w cha- 

rakterze przedstawiciela Minister- 

stwa Sprawiedliwości p. Węckowicz 

sędzia Sądu Okręgowego w Wil- 

nie. 
SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koło Polonistów U. S. B. 
podaje do wiadomości ogółu polo- 
nistów program pobytu prof. Jó- 
zefa Kallenbacha w Wilnie. 

Dn. 4 czerwca (sobota) godz. 
8.25. Przyjazd i powitanie na dwor- 

cu. Godz. 2 ppł. Uroczysta pro- 

mocja na doktora honoris causae 

w Auli Kolumnowej U. $. В. 

Da. 6 czerwca (poniedziałek) 
godz. 9 rano. Zbiórka w lokalu 
Koła i wycieczka do Ponar. W 
programie: referat kol. J. Dragana 
p. t. „Stosunek współczesnych ha- 
seł literackich do haseł Wyspiań- 
skiego z „Wyzwolenia* i Dmow- 
skiego z „Myśli nowoczesnego Po- 

laka“; recytacja utworów sekcji 

twórczości oryginalnej i śpiew. 

Uwaga: W razie niepogody po- 

niedziałkowy program będzie zmie- 

niony: godz. 4, ogólne zebranie 

naukowe z referatem kol. Dragana, 
poprzedzone słowem powitalnem 
kol. prezesa (lokal seminarjum po- 
lonistycznego), godz. 5 i pół zwie- 
dzenie lokalu Koła. Godz. 6. Pod- 
wieczorek w „Ognisku”, urozmai- 
cony recytacją utworów i muzyką. 

Dn. 7 czerwca (wtorek) godz. 
1. Odczyt prof. Kallenbacha w Auli 

Kolumnowej na temat: „Zygmunt 

Krasiński na tle dzisiejszych trosk 

społecznych”. (Bilety po 50 gr. i 

1 zł. do nabycia w Księg. Stow. 

Naucz. Pol., w lokalu Koła Polo- 
nistów—Zamkowa 11—7 oraz przy 
wejściu w dniu odczytu). 

Wszelkich informacyj udziela 
Komitet Przyjęcia prof. Kallenbacha 
w lokalu Koła codziennie 8—9 
wiecz. 

Składki, przeznaczone na po- 

krycie kosztów wycieczki, zbiera 

kol. T. Koziełł-Poklewska do piątku 

3.VI włącznie. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Oddział Wileński Legji In- 
walidów W. P. przystępuje do za- 

łożenia świetlicy dla swoich człon- 

ków. Wobec braku środków ma- 

terjalnych Zarząd zwrócił się do 

wszystkich redakcyj z prośbą 0 

bezpłatne nadsyłanie pism,—rów- 

nocześnie, tą drogą, zwraca się z 

gorącym apelem do społeczeństwa 
o ofiarowanie książek i gier, które 

umożliwią założenie własnej bez- 
płatnej czytelni. 

Książki przyjmuje się codzien- 
nie, prócz niedziel i świąt od g. 

4—6 w lokalu własnym przy ul. 

Żeligowskiego 1—17 (parter), e- 

wentualnie uprasza się pp. ofia- 

rodawców o podanie adresu dla 

odbioru. 
Nazwiska ofiarodawców ogla- 

szane będą w dziennikach miejsco- 
wych. 

— Wileński Związek Rzemieśl- 

ników Chrześcijańskich, a Ogól- 

nopolski Zjazd Rzemieślników w 
Warszawie. Wileński Chrześcijań- 
ski Związek Rzemieślników uchwa- 
lił wysłać 10 delegatów na Ogól- 

nopolski Zjazd Rzemieślników 
Chrześcijan mający się odbyć w 

Warszawie w dn. 5i6 czerwca b.r. 

  

  

      
    

      

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— ZT-wa Pszczelniczego Zie- 
mi Wileńskiej. W piątek, dn. 3 
czerwca b. r. O godz. 5 po poł. w 
lokalu gimnazjum im. J. Lelewela 
(ul. Mickiewicza 38) odbędzie się 
miesięczne Zebranie T-wa Pszczel- 
niczego. O przybycie jak najlicz- 
niejsze prosi Zarząd T-wa. 

— Wileńskie Koło Związku 
Bibljotekarzy Polskich. Dnia 3 
czerwca 1927 r. o g. 8ej wieczo- 
rem odbędzie się w Bibljotece Pub- 
licznej i Uniwersyteckiej zebranie 
członków Koła z następującym 
programem: 

1) komunikaty Zarządu, 
2) sprawozdania dyr. dr. Rygla 

z ostatnich posiedzeń Rady Związ- 
ku Bibljotekarzy Polskich, 

3) odczyt p. Marji Popowskiej 
p. tyt.: „Pierwsze próby bibljogra- 
fji przedmiotowej w XVII wieku*. 

Wprowadzeni goście mile wi- 

dziani. 
— U techników (Wileńsk1 33) w 

piątek 3 czerwca o godzinie 8 wieczorem 
wygłoszą odczyt: 

Inż. H. Jensz: „O siłach wodnych 
Wileńszczyzny”. 

Inż. W. Jacewicz: „Wykorzystanie sił 
wodnych rzek Waki i Mereczanki*. 

Wstęp wolny. 4509. 

ZJAZDY. 

— Zjazd absolwentów b. Szko- 
ły Chemiczno - Technicznej w 
Wilnie. W niedzielę 5-go czerwca 
rozpocznie się w Wilnie dwudnio- 
wy Zjazd absolwentów byłej Szko- 
ły Chemiczno-Technicznej. 

Uroczyste otwarcie Zjazdu od- 
będzie się w obecności zaproszo- 
nych gości i przedstawicieli władz 
w głównej sali wykładowej insty- 
tutu Jędrzeja Sniadeckiego (gmach 
byłej Szkoły Chemiczno-Technicz- 
nej. Wszelsich informacyj udziela 
Biuro Zjazdu—Wilno, ul. Bakszta 
10 m. 2 p. Illinicz. 

U ROSJAN WILENSKICH. 

— Sesja Synodu Cerkwi Pra- 
wosławnej odroczona. Miejscowe 
prawosławne władze duchowne o0- 
trzymały wiadomość o tem, że 
wyznaczona na m. czerwiec b. r. 
sesja Synodu Cerkwi Prawosław- 
nej w Polsce została odroczona 
do połowy m. lipca r. b. (cz) 

NADESŁANE. 

„Koedukacyjne gimnazjum im. 
T. Czackiego podaje do wiado- 
mości, iż zapisy uczniów i ucze- 
nic do wszystkich 8 klas gimnaz- 
jum na rok szkolny 1927-28 przyj- 
muje kancelarja gimnazjum (ul. 
Wiwulskiego 11) od godz. 9 — 12 
rano i od 4—6 po poł. 

Nauka we wszystkich klasach 
odbywać się będzie w godzinach 
rannych”. 4404 

Teatr I muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. Poże- 

gnalny koncert Murzynów. W sobotę 
4 b. m. z pożegnalnym koncertem wy- 
stąpi po raz drugi światowej sławy para: 
murzyn p. Fr. Mores baryton opery w 
New-Yorku i mulatka, sopran teatrów 
londyńskich p. R. King-Reavis, którzy 
dali się poznać w Reducie, gdzie doznali 
entuzjastycznego przyjęcia ze strony pu- 
bliczności wileńskiej. 

Bilety w cenie od 1 zł. do nabycia 
wcześniej w biurze „Orbis* (Mickiewicza 
11) iw dzień koncertu w kasie teatru 
od godz. 5-ej popoł. 

— Teatr Polski (sala „„Lutnia'). 

  

Dziś premjera krotochwili Hennequina i 
Vebera „Pani prezesowa”. 

— Niedzielna popołudniówka. W 
niedzielę o godz. 4 ra. 30 popoł. komedja 
Langera „Łatwiej przejść wielblądowi“... 

Ceny najniższe od 15 gr. 

l wileńskim braku. 
— Podrzutek. Henryk Szubstowski 

zam. Wileńska 37 m. 52, na klatce scho- 
dowej koło swego mieszkania znalazł 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 8 
dni, które umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

> 

l SĄUÓW. 
Epilog sprawy Ginki, Sy- 
czewskiego et consortes. 

W dniu wczorajszym około go- 
dziny 15-ej został zakończony sen- 
sacyjny proces Ginki, Syczewskie- 
go et consortes. Rozprawa przez 
cały czas odbywała się przy 
drzwiach zamkniętych. Jedynie w 
czasie ogłoszenia wyroku została 
dopuszczona szersza publiczność 
do sali obrad sądu. 

W czasie przewodu sądowego 
według wersyj, krążących w kulua- 
rach sądowych, miały wyjść na 
jaw sensacyjne, nieznane w toku 
śledztwa szczegóły. 

Główną figurą w tej aferze 
szpiegowskiej był Ginko, który 
angażował do roboty ludzi, dawał 

im szczegółoae polecenia i opła- 
cał ich. On był głównym łączni- 
kiem między G. P. U. w Połocku, 
a operującymi na ziemiach wschod- 
nich szpiegami. 

Syczewski całe swoje dzieciń- 
stwo spędził w Rosji. Po przewro- 
cie bolszewickim, mając zaledwie 
piętnaście lat, zaangażował się do 
Czeka w Kursku. Przed kilkoma 
laty G.P.U. w Połocku wydelego- 
wało go specjalnie do Polski, dla 
zorganizowania tu sieci szpiegow- 
skiej. 

Syczewski postarał się otrzy- 
mać posadę w Dyrekcji Kolejowej 
Wileńskiej, gdzie wyzyskując pozy- 
skane zaufanie, jakiem darzyli go 
przełożeni, wkręcił się do Wydziału 
Mobilizacyjnego, skąd dostarczał 
agentom bolszewickim bardzo waż- 
nych dokumentów mobilizacyjnych, 
jak plan dyslokacji wojsk, spis ćwi- 
czeń wojskowych, wykazy zapo- 
trzebowań na drużyny parowozo- 
we i t. d. 

Syczewski miał uprawiać szpie- 
gostwo od chwili przyjazdu do 
Polski. 

W dniu wczorajszym o godzinie 
2-ej po południu zapadł wyrok 
skazujący za dostarczanie ajentom 

Rosji Bolszewickiej w interesie te- 
go państwa tajemnic wojskowych 
i kolejowych Juljana Ginkę na 13 
Jat, Zygmunta Syczewskiego na 12 
lat, Zygmunta Szynkałowicza na 
1 lat i Pawła Pacewicza na 6 lat 
ciężkiego więzienia; za dostarczanie 
tymże agentom dokumentów 
wojskowych Sulejmana Aleksandro- 
wicza na 5 lat i Augustyna Mor- 
giewicza na 4 lata ciężkiego wię- 
zienia, oraz za dopomaganie w 
zbieraniu tych materjałów Jacentego 
Sinica na 4 lata, lzydora Lud- 
nika, Borysa Krucho i Władysława 
Ginkę na 3 lata więzienia, zamie- 
niającego dom poprawy. Jan Kli- 
maszewski został uniewinniony. 

Skazani zakuci w kajdany i о- 
toczeni kordonem policji zostali 
odprowadzeni na Łukiszki. 

Posłowie ukraińscy zostali uniewin- 

Wileński Sąd Apelacyjny na se- 
sji wyjazdowej w Równem uniewin- 
nił posłów ukraińskich Kozickiego, 
Wasyńczuka i Czuczmaja, oskarżo- 
nych o publiczne wygłaszanie mów 
podburzających do nieposłuszeń- 
stwa władzy i przeciwko spokojowi 
publicznemu. 

W pierwszej instancji zostali 
powyżsi posłowie w swoim czasie 
skazani na karę więzienia na czas 
od 1 do 2 lat. Sąd Apelacyjny w 
Lublinie następnie uniewinnił oskar- 
żonych. Przeciwko wyrokowi unie- 
winniającemu wniósł prokurator 
protest, poczem cała sprawa zosta- 
ła przez Sąd Najwyższy przekazana 
do rozpoznznia Wileńskiemu Sądo- 
wi Apelacyjnemu. 

Oskarżonych bronili adwokaci 
posłowie Śmiarowski i Liberman. 

(cz) 

Rozmaitości. 
Kraj nieograniczonych możliwości, 

Sowieckie curiosa biurokratyczne. 

„ Dužo komicznych (czasem tragiko- 
micznych) anegdot opowiadano o tępo- 
cie i bezmyślności dawnej rosyjskiej, 
carskiej biurokracji. Okazuje się jednak, 
że obecna sowiecka zdystansowała tam- 
tą znakomicie w popełnianiu najrozma- 
itszych absurdów. Pisma sowieckie po- 
święcają im specjalną rubrykę nieledwie. 
Wobec niej bajki Grimma wydają się czemś 
zgoła realnem. 

Oto parę przykładów, które powta- 
rzamy za „Izwiestjami“ i „Prawdą“. 

„ „Ukraiński komisarjat agrarny naka- 
zuje odnośnym władzom lokalnym w 
Szepietówce obliczyć, ile dzików jest w 
tym „okręgu administracyjnym; wyszcze- 
gólnić w tem liczbę samców i samic, ja- 
koteż ilość spodziewanego w roku przy- 
szłym potomstwa”. 

, „Komitet wykonawczy pow. twer- 
skiego ma przedstawić spis gniazd pta- 
sich w tym powiecie istniejących". 

Pewien cyrkularz twerskiego komite- 
tu agrarnego zawiera rozporządzenia 
nakazujące obliczenie ilości zajęcy w la- 
sach tego powiatu. Cyrkularz ten odzna- 
cza się wyszukanym stylem, zaś twórca 
jego, niewątpliwie ma zdolności literackie 
oraz takąż bujną fantazję. Oto wyjątek: 
‚ „Liczenie zajęcy jest bardzo przy- 
jemną pracą. W zimowy, piękny 
dzień brodzić w wysokim śniegu wdy- 
chając chłodne, świeże powietrze i po- 
dziwiając błękit nieba — czy to nie roz- 
kosz? 

Rekord absurdalności osiągnął wszak- 
że saratowski urząd zdrowia publicznego 
który w swoim okólniku, żąda od po- 
dlegających mu instytucyj dokładnego 
wykazu... ikości much w laboratorjach 
tych instytucyj z podaniem przyczyn 
ewent. dużej ilości. 

Na zakończenie jeszcze dwa kwiatki: 
Naczelna rada narodowa okręgu bo- 

brujskiego zażądała od swego rogaczew- 
skiego organu następujących danych: 

1) Ogólnej sumy lat życia wszyst= 
kich członków i kandydatów zawodowe* 
go biura rogaczewskiego; | 

2) Takiejże sumy lat ich pracy w 
* związkach zaw. 

3) Ogólnej sumy lat partyjnej pracy 
wszystkich członków miejscowej organi- 
zacji komunistycznej. 

Odpowiedź nadeszła wkrótce. 
1) Czerysta sześćdziesiąt dwa lata 2) 

trzydzieści jeden i trzy miesiące etc. 
Zdawałoby się, że to już szczyt 

wszystkiego, a jednak rostowski „ispoł- 
kom* pobiłi ten rekord. Rozesłał on do 
podwładnych sobie urzędów ankietę z 
35-0ma zapytaniami, a wśród nich takie 
jak—„llu zmarłych przewidujecie na rok 

przyszły"? CA KI 

Widzimy więc, że Rosja i dziś jest 
krajem „nieograniczonych możliwości", 

więcej nawe'—dawne były bardzo ogra- 
niczone w porównaniu z obecnemi. d.k. 
——————— 

Pamiętajcie 0 Tygodniu Czerwonego 
Krzyża Polskiego! 

Lolo ololojoj ojo] 
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