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i OŚRODKÓW, 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

    

  

Terminy druku ogłoszeń mogą być 

  

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 
Telefon 99. Czynne od godz. 9 — $ ppoł. 
Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 
Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 
od8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 
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Dziś ostatni dzień sprawdzania list wyborczych! 

ŚPIESZCIE WSZYSCY DO BIUR OBWODOWYCH! 
    

Wileńskie Biuro Komisowo - Handlowe (Kaucjonowane) Ą 
Mickiewicza 21, 

AŁA 
tel. 152. 

z TWIA: 
LOKATY KAPITAŁÓW NA NAJPEWNIEJSZE GWARANCJE, 
KUPNO i SPRZEDAŻ DOMÓW, MAJĄTKÓW ZIEMSKICH, FOLWARKÓW. 

Dzierżawy majątków ziemskich i młynów, 
OGŁOSZENIA I REKLAMY DO WSZYSTKICH PISM, 
FACHOWE PISANIE PODAŃ DO WSZYSTKICH URZĘDÓW I INSTYTUCYJ 

"Przepisywanie na maszynie, 
Szacowanie domów i majątków według obecnych cen rynkowych, 
BIURO NASZE NIE POBIERA ŻADNYCH KOSZTÓW ZA ZGŁOSZENIA. 
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Z powodzi artykułów, poświęconych skandalicznej gospodarce 
dawnej Rady Miejskiej, wyjmujemy artykuł p. Wacława Śtudnic- 
kiego przedstawiający fragment tej gospodarki. Oparty na nim 
sąd o całości nie będzie daleki od ścisłej prawdy. 

Trudno znaleźć słowa dla cha- 

rakterystyki gospodarki dawnego 

Magistratu i strach ogarnia każde- 

go dbałego o los miasta obywate- 

la, że przy pomocy Centralnego 

Komitetu Wyborczego mogą być 

przemyceni na nowy okres samo- 

rządu dawni radni i że może być 

wskrzeszony dawny Magistrat. 

Obowiązek obywatelski nakazu- 

je mi podać do powszechnej wia- 
domości wyborców fakty, za któ. 
rych prawdziwość odpowiadam, a 

które świadczą о zmarnowaniu 

przez Magistrat wileński do 300.000 

złotych, z powodu oddania robót 

chodnikowych firmie Piotrowskie- 

go, przy następujących okolicz- 
nościach. 

Musiało być wiadomem Magist- 
ratowi, że w związku ze specjal- 
nym podatkiem inwestycyjnym, 

drogowym na miasto spada obo- 

wiązek utrzymania jezdni i chodni- 

ków. 

Nie ulega wątpliwości, że bylo 

to wiadomem, a jednak Magistrat 

zwlekał až do 30 kwietnia 1925 r. 

z ogłoszeniem przetargu na chod- 

niki. Wreszcie ogłoszono przetarg, 
kiedy już minął sezon przygotowa- 
nia płyt chodnikowych. 

Gdyby Magistrat ogłosił w odpo- 

wiednim czasie przetarg i dał dość 

długi termin do przygotowania 

płyt, powstałaby w Wilnie fabryka 

przygotowywania płyt na miejscu, 

gdzie mamy dość potrzebnego su- 

rowca žwiru, a nie trzebaby było 

sprowadzać z wielkiemi kosztami 
transportu tego towaru, który tak 

łatwo dałby się wytwarzać na miej- 

Scu. 
Zasługują na uwagę warunki 

przetargu: „Firma, która otrzyma 

na skutek przetargu roboty, obo- 

wiązana jest w ciągu trzech dni do 

podpisania umowy, a następnie 

w ciągu pięciu dni do przystąpie- 

nia do robót”. 

Warunki te, niewiadomo przez 

kogo podsunięte, usunęły możli- 

„ wość konkurencji tych, co nie mieli 

k 
ja 

gotowych plyt. 

Dwie firmy, które zaofiarowały 

ceny nawet droższe Od innych, ale 

cieszyły się specjalnem zaufaniem 

Magistratu: radny Jankowski i p. 

„Piotrowski otrzymały obstalunek 
Wykonania robót. Magistrat, edda- 
jąc roboty p. Jankowskiemu, człon- 

kowi Rady Miejskiej, postąpił nie- 

zgodnie z prawem, wbrew art. 16 
ustawy z dnia 14 sierpnia 1919 r. 

da. CZES W: 
Znacznie niższe oferty innych 

(Red). 

firm, które stawały do przetargu, 
w ich liczbie znanej firmy inż. Szo- 
pa i Zimmerman, której oferta wy- 
nosiła 8 zł. 50/gr. za m. kw., a innych 
firm jeszcze niźsze, wpłynęły na to, 
że Piotrowski zgodził się na opłatę 
9 złotych za m. kw. zamiast wyższej, 
do której rościł sobie prawo. 

Czy specjalne zaufanie Magi- 
stratu do firmy Piotrowski wytrzy- 
mało próbę życia, daje na to od- 
powiedź uchwała Rady Miejskiej 
z dnia 21 października 1926 roku 
„„zostało stwierdzone; 

1) że płyty, dostawione przez 
Piotrowskiego, nie. odpowiadały 
warunkom technicznym tak co do 
jakości i wymiaru (a jednak zosta- 
ły przyjętell Przyp. mój); 

2) że uszkodzenia spowodowa- 
ne zostały nie mechanicznie przy 
czyszczeniu chodników, ale wsku- 
tek wadliwości dostarczonych płyt, 
co stwierdzone zostało we wrześ- 
niu 1925 r., a zatem przed zimą; 

3) że uszkodzenia narożników 
i krawędzi stwierdzono tylko w 
chodnikach układanych przez Pio- 
trowskiego; 

4) że według protokółu odbior- 
czego płyt nowych, zakupionych 
na r. 1925, ilość płyt uszkodzo- 
nych wynosi 50 proc. 

Jeżeli wziąć pod uwagę, że 
głównym dostawcą plyt był p. 
Piotrowski, inne firmy zostały po- 
wołane do robót dopiero wtedy, 
gdy się ujawniły wszystkie wady 
płyt protegowanej firmy; jeżeli u- 
względnić, że w pozycji wydatków 
na rok 1925 chodniki i mosty (na 
mosty poszła minimalna część tej 
sumy) wydatkowano 347000, to 
można mieć tylko zgrubsza pojęcie 
ile miasto straciło na oddaniu ro- 
bót chodnikowych w ten sposób, 
jak to zostało przeprowadzone. 
Napróżno szukalibyśmy w aktach 

protokółów Komisji Rewizyjnej w 
sprawie chodników, bo ta komisja 
z pracowitością mrówki, ale szyb- 
kością ślimaka poświęciła Iwią 
część swojej pracy rewizji aktów z 
lat 1919, 1920, częściowo 1921 i 
1922 zaś okres od r. 1923 do 
1926 włącznie przejrzała tylko 
miejscami nawyrywki, bo „czasu 
nie bylo“, 

Waclaw Gizbert-Studnicki. 

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. K. 0. 80.750. 

Magistrat opuścił w spisach tys Spełnijcie 
     

iące nazwisk. 

DO SZ. CZYTELNIKÓW 
zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc 
dla biednej osoby, pozostającej z rodzi- 
ną bez żadnych środków do życia. Je- 
dynym ratunkiem byłoby wykupienie 
maszyny do szycia z zastawu. Łaskawe 
ofiary upraszamy składać w Administra- 
cji „Kur Wil*, ul. Jagiellońska 3, od 

godz. 9—3 pepoł. 

Ż Rosji Sowieckiej, 
Prześladowanie sjonistów 

w Rosji. 
RYGA. (ATE). Poseł na 

sejm i członek frakcji żydowskiej 
dr. Lauzerton ogłasza artykuł o 
prześladowaniu sjonistów w Rosji 
Sowieckiej. 

Szczególnie prześladowani są 
sjomiści na poładniu Rosji. Wielu 
z pośród nich władze sowieckie 
wysłały do różnych miejscowości 
na Syberję, używając wobec nich 
znanych metod teroru. Najbardziej 
prześladowana jest młodzież sjoni- 
Styczna, uchylająca się z podwpły- 
wów komsomolców. — 

Zaostrzenie konfliktu angielsko - sowieckiego. 
Uchwały Sowietu moskiewskiego. 

MOSKWA. 2 VI. (Pat). Tass donosi; Plenum moskiewskiego So- wietu po wysłuchaniu sprawozdania Rykowa powzięło uchwałę, w któ- rej całkowicie aprobuje działalność rządu, skierowaną ku zachowaniu spokoju i wyraża gotowość współdziałania ze wszelkiemi poczynaniami rządu, mającemi na celu obronę ZSSR. 
Uchwała wzywa ludność i wszystkie organizacje do potęźnej finan- sowej samoobrony na drodze zapewnienia powodzenia realizacji rosyj- skich pożyczek. ' 

° „Pozatem rezolucja zawiera życzenie, ažeby rząd rosyjski nie roz- ważał żadnych propozycyj co do uregulowania materjalnych pretensyj obywateli angielskich do czasu wznowienia normalnych stosunków dy- plomatycznych między ZSSR a Anglją oraz do czasu otrzymania od rządu brytyjskiego całkowitego zadośćuczynienia za obrazę i materjalne straty wyrządzone ZSSR. 

Sowiety wydalają obywateli angielskich? 
BERLIN, 2. VI. (Pat.) Agencja Telegraphen Union donosi, że w moskiewskich kołach politycznych liczą się, w związku z odwiedzinami 

floty angielskiej na morzu Bałtyckiem, z zaostrzeniem się obecnego za- 
targu między Anglją a Sowietami. 

Rząd sowiecki ma powziąć uchwałę w sprawie wydalenia wszyst- kich obywateli angielskich z granic Rosji. ! 
W związku z tem poselstwo norweskie w Moskwie miało już roz- począć rejestrację obywateli Wielkiej Brytanji zamieszkałych na obsza- 

rze Związku Sowietów. 

Zbrojenia Sowietów. 
BERLIN, 2.V. (Pat). Jak donosi Telegraphen Union rząd sowiec- 

ki prowadzi obecnie z rządami zagranicznemi rokowania w sprawie do- staw wojskowych dla armji sowieckiej. Dostawy te dochodzić mają do 
sumy 10.000.000 rb. 

Rząd sowiecki prowadzi równocześnie rokowania z przedstawicie- lami zagranicznych przedsiębiorstw budowy okrętów w sprawie zamó- wienia ośmiu łodzi podwodnych dla marynarki sowieckiej. Wedle tych samych doniesień komisarz ludowy Woroszyłow zwołał na najbliższe dni do Moskwy wszystkich głównodowodzących armji sowieckich na 
konferencję. 

Przewodniczący 

  

Zatarg angielsko-sowiecki a Francja. 

BERLIN. 2.VI. (Pat). Agencja Telegraphen Union donosi, że fran- 
cuski charge d'affaire w Moskwie odwiedził Litwinowa i oświadczył 
mu imieniem rządu francuskiego, że Francja w sporze między Anglją 
a Sowietami zachowa zupełną neutralność. Ambasador turecki w Mo- 
skwie odwiedził również Litwinowa zawiadamiając go o zawarciu trak- 

- tatu między Turcją a Włochami. 

Po Anglji kolej na Litwę. 
WIEDEŃ, 2-VI. Pat. Wedle doniesień z Londynu tamtejsza 

partja konserwatywna stwierdza z zadowoleniem, że zanosi się na 
zerwanie stosunków między Litwą a Rosją Sowiecką. 

Trocki zarzut Kominiemowi zdradę. 
RYGA, 2. VI. (ATE.) „Siegodnia“ donosi z Moskwy, iż na osta- 

tniej sesji komitetu wykonawczego Kominternu, która trwała od dnia 13 
do 17 maja, naradom przewodniczył Trocki zamiast Zinowjewa. 

Trocki wystąpił z oskarżeniem, że Komintern dopuścił się zdrady 
wobec partji w działalności swej w Chinach. Akcję Kominternu w Chi- 
nach Trocki określa, jako działalność zbirów. 

Niezależnie od wystąpienia Trockiego opozycja rozdawała ulotki, 
w których były wysunięte jej postulaty. 

swój obowiązek społeczny! 

    

OBWIESZCZENIE. 
Głównego Komitetu Wyborczego do Rady 

Miejskiej m. Wilna podaje do wiadomości publiczneį, że w ostat- 
nim dniu, przeznaczonym do sprawdzania list wyborców 
i wnoszenia reklamacyj, t. j. dziś 3-go czerwca r. b. w 
piątek wszystkie miejscowe (obwodowe) komitety wyborcze będą 
czynne bez przerwy przez 13 godzin — od godziny 9-ej rano 
do godziny 10-ej wieczór. 

Wilno, dnia 2 czerwca 1927 r. 

(7) W. ŁUCZYŃSKI. 
Przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego 

do Rady Miejskiej m. Wilna. ннн — 

RAKIETY, e tirm „angiel- 

PIŁKI „e EENISOWE ::: i 
ding,Bussey, 

Jarnes, nadeszły w wielkim wyborze i po cenach konkurencyjnych 
poleca Dom Ch. DINCE Wilno, Wielka 15, 
Sportowy tel. 10—46. 
UWAGA! Chcąc dać możność nabycia rakiet, oraz sprzętu tenisowego 
Pp. oficerom, w p. urzędnikom państwowym, oraz członkom W. Z. L.T. 
udzielamy KREDYTU na dogodnych warunkach spłat. 4527 

Ku 90-cioletaiemu jubileuszowi istnienia browaru 

„CZERWONY DWÓR* 
wypuszczony został nowy gatunek piwa najprzedniejszej jakości 

pr Piwo „„Jubileuszowe“ 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 

Biuro browaru: Wilno, ul. Jagiellońska 5, telef. 3-37. _ 4525-1 

Polska a konflikt angielsko- 
sowiecki. 

(Telefonem ed własnego korespondenta z Warszawy). 
Minister spraw zagranicznych p. Zaleski przyjął wczoraj posła so- 

wieckiego p. Wojkowa na dłuższej audjencji. в 
Jak się informujemy, p. minister Zaleski zaznaczył w rozmowie, 

że rząd polski zachowuje się neutralnie wobec ostatnich wypadków an- 
gielsko-sowieckich i że nie ma zamiaru stosunku tego zmieniać, pragnąc być w zgodzie z wschodnim sąsiadem Polski. 

Dalej p. minister prosił o przyśpieszenie wykonania niektórych 
zobowiązań wobec Polski, wynikających z traktatu ryskiego, których do- tychczas rząd sowiecki nie dotrzymał. 

P. Wojkow przedstawił jednocześnie p. Zaleskiemu nowego attache wojskowego płk. Kołoczkę, b. attache w Rydze. 
P. Wojkow udaje się na kilka dni do Lwowa, poczem przyjęty będzie jeszcze raz na audjencji przez p. Zaleskiego, a następnie uda się do Moskwy celem omówienia z rządem sowieckim aktualnych spraw 

między obu państwami. 
Informujemy się zarazem, że poseł Polski w Londynie p. Skir- munt w rozmowie towarzyskiej z królem Jerzym V na dworze angiel- skim dał wyraz poglądom w imieniu rządu polskiego, iż Polska pragnie 
Z neutralność wobec faktu zerwania stosunków między Angją a Rosją. 

Sprawa pożyczki zagranicznej zała- 
twiona. 

(Talefonam od własnego korespondenta z Warszawy). 
Po wczorajszej nocnej konferencji w Belwederze między Marszał- kiem Piłsudskim a w.-premjerem Bartlem, p. w.-premjer udał się wczo- 

raj przed południem na zamek, gdzie Pan Prezydent Rzplitej konferował blisko godzinę z p. w.-premjerem. 
W rozmowach tych, jak się informujemy, zapadła ostateczna decy- zja co do przyjęcia pożyczki zagranicznej i podpisania kontraktu poży- czkowego. Wszelkie obawy i wątpliwości, jakie dotychczas w tej mierze = ze strony najważniejszych czynników państwowych, zostały usunięte. 
Ponieważ cały szereg bankierów angielskich, francuskich, holender- skich, belgijskich, szwajcarskich i szwedzkich (prócz amerykańskich, którzy biorą na siebie gros misji) zgłosił akces do wzięcia udziału w 

emitowaniu pożyczki, przeto prace techniczne nad umową pożyczkową przeciągną się jeszcze od 7 do 10 dni. 3 
Przedstawiciele konsorcjum amerykańskiego -— przebywający w Warszawie nie opuszczą już stolicy aż do podpisania umowy. 

Skutki orkanu w Holandji. 
AMSTERDAM, 2. VI. (Pat.) Gwałtowny orkan, który szalał w Holandji spo- wodował wielkie spustoszenia. 
Jak dotychczas stwierdzono, 8 osób poniosło śmierć, nionych, Około 100 domów uległo zniszczeniu. 
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ski Komitet Związków, 

Przed wyborami do Rady Miejskiej. 
Zjednoczenie akcji wyborczej. 

Powodowane koniecznością zespolenia akcji, zmierzającej 

do uzdrowienia gospodarki miejskiej i obrony interesów stanu 

średniego w przyszłej Radzie Miejskiej, oraz wspólnego prze- 

ciwdziałania akcji komitetów wrogich obecnemu rządowi, P'ol- 

Stowarzyszeń i Przedmieść m. 

Wilna i Zjednoczony Polski Komitet Wyborczy Uzdrowienia 

Gospodarki Miejskiej postanowiły połączyć się pod nazwą 

ZJEDNOCZONY POLSKI KOMITET ZWIĄZKÓW I PRZED- 

MIEŚĆ DLA UZDROWIENIA GOSPODARKI MIEJSKIEJ 

i wystawić wspólną listę kandydatów do Rady Miejskiej. 

Polski Komitet Związków i Przedmieść 
m. Wilna. 

Zjednoczony Polski Komitet 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej. 

Dziś już ostatni dzień! 
Spisy wyborców do Rady Miejskiej są już gotowe. Wiele osób, jak 

zwykle, będzie pominiętych w spisach. Kto nie dopilnuje umieszczenia 

w spisie wyborców, nie będzie mógł oddać głosu w czasie wyborów. 

Dziś bezwarunkowo trzeba iść do biura swego obwedu 

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 legitymację 

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 mieszkań- 

ców 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. 

„tenirokomowi” nie powodzi sę. 
Donoszą nam o bardzo intere- 

sującym wiecu Komitetu Przed- 

mieść, który odbył się na podwó- 

rzu domu, zajętego przez Komitet 
Centralny. Nic dziwnego, że kilku 
zwolenników Centralnego Komite- 
tu zabłądziło na obce zebranie. 

'Na tem tle wywiązała się dłuższa 

dyskusja, w której endecki sympa- 

tyk chciał napróżno dowieść ze- 
że większość związków 

należy do Centralnego Komitetu, 

między innemi związków kolejar- 

skich. Obecni kolejarze wykazali 

fałsz tego twierdzenia, wobec cze- 

go przedstawiciel C. Kom. prze- 

niósł się bardzo szybko do po- 

bliskiego lokalu. 
Zebrani uchwalili szereg rezo- 

lucyj, między innemi rezolucję o 

potrzebie połączenia Komitetu U- 

zdrowienia Gospodarki Miejskiej 

oraż Komitetu Stowarzyszeń i Przed- 

mieść. ° 

Rozpływająca się akcja „bez- 
partyjna”. 

Bezpartyjny Komitet Obrony 
Polskości z trudem broni swego 
stanowiska na przedmieściach. Dn. 

1 b. m. odbyło się zebranie dziel- 

nicowe na Zarzeczu w obecności 
około 30 osób. Po bardzo mętnem 
przemówieniu przewodniczącego 

zabierali głos przedstawiciele Zjed- 

noczonego Polskiego Komitetu Uz- 

_ drowienla Gospodarki Miejskiej i 
Komitetu Przedmieść, którzy wyka- 

zali obłudę programu „obrony 
polskości*. Zebrani, podzielając 
wywody przedstawicieli obu komi- 
tetów, nie dopuścili już do głosu 
organizatorów, którzy wobec tego 
zebranie zamknęli. й 

Na zebraniu w dzielnicy Popła- 
wy dn. 2 b. m. dyskusja już była 
zbyteczna, gdyż na salę przybyło 
tylko 6-ciu słuchaczy razem z prze- 
wodniczącym. 

Ostrzeżenie. 
Szkodliwe metody agitacyjne 

stosowane przez oba komitety pra- 
wicy: Bezpartyjny Komitet i Cen- 
tralny Komitet wydają już owoce. 
Oto cały szereg osób, zarejestro- 
wanych przez agitatorki komiteto- 
we z Koła Polek p. w.-prezydento- 
wej Łokuciejewskiej nie sprawdzało 
w ciągu dnia wczorajszego spisów 
wyborczych, sądząc, że zaopiekują 
się tem gorliwe agitatorki. Prze- 
strzegamy więc wszystkich, którzy 
łatwowiernie zarejestrowali się w 
jednym z komitetów powyższych, 
że wymieniona rejestracja jest je- 
dynie środkiem agitacyjnym i nie 
przesądza wcale o umieszczeniu na 
liście wyborców, które można jesz- 
cze sprawdzić w dniu dzisiejszym 
od 9 rano do 10 wiecz. 

Na Wilczej Łapie. 

Niezwykły sukces odniósł Zjed- 
nocz. Polski Kom. Uzdr. Gosp. 
Miejskiej na zebraniu w dzielnicy 
Wilcza Łapa. Mimo sprzeciwu zwo- 
lenników rozmaitych lewicowych i 
prawicowych komitetów, zebrani w 

liczbie około 200-tu przyjęli jedno- 

myślnie rezolucję o poparciu akcji 

Zj. Komitetu, oraz wezwali wszyst- 

kich, którzy „rzeczywiście pragną 

uzdrowienia gospodarki miejskiej” 

do głosowania na listę Komitetu 

Uzdrowienia. 

Zainteresowanie wyborami. 

Z niepokojem należy stwierdzić, 
iż ludność zdaje się jeszcze nie 
doceniać doniosłości wyborów do 

Rady Miejskiej. W komisjach bo- 

wiem wyborczych ruch był bardzo 

słaby i tylko nieliczni informowa- 
li się, czy figurują na listach wy- 
borczych. O ile w ciągu dnia dzi- 
siejszego nie będzie wykazane od- 
powiednie zainteresowanie się, zna- 
czna część ludności zostanie bez 
należytej reprezentacji. 

Z dniem dzisiejszym upływa о- 

statni termin wnoszenia reklamacji. 

Przypuszczać jednak należy, iż 

w tym ostatnim dniu wszyscy ci, 

którzy dotychczas nie sprawdziii, 
czy figurują na listach wyborczych— 
spełnią swój obywatelski obowią- 
zek. (s) 

Nasz Magistrat jak zawsze... 

Coraz liczniej napływają skargi 

na bardzo poważne niedokładności 

w listach wyborczych. Mnóstwo 

wyborców nie wciągnięto na listę. 

Ogromna ilość nazwisk przekręco- 

no. Naprzykład w V obwodzie nie 

wciągnięto na listę wyborczą p. 

Aleksandrowicza właściciela PośŚ- 

pieszki. Niektórzy zastanawiają się 

czy niema w tem celowej roboty 

i pragną, by odnośne władzę wni- 

knęły w prace Magistratu; drudzy 
składają to na karb tradycyjnego. 
niedołęstwa Magistratu. Inni zaś 
winią Główny Komitet Wyborczy. 
Jak wiadomo spisy wyborców spo- 
rządzone zostały pod kierunkiem 

prezydenta miasta, a właściwie wi- 

ce-prezydenta p. Łokucijewskiego, 

Główny Komitet Wyborczy nie 

może więc być odpowiedzialnym 
za nienależyte wykonanie spisów 
wyborczych. 

Zareklamowane w dniach 1, 2 

i 3 czerwca nazwiska zostaną uzu- 

pełnione — jest to jedyna droga 

naprawienia partactwa czy też 

złej woli sławetnego naszego Ma- 

gistrztu. 
Do długiej listy różnych grze- 

chów i nieudolności poprzedniego 

Magistratu dołączyć trzeba nie- 

udolnošė, jaką wykazał Magistrat 

przy sporządzaniu list wyborczych. 

Ze wszystkich stron donoszą 

nam, że cały szereg nie tylko już 

mieszkańców, nietylko domów, ale 

nawet całych ulic nie figuruje na 

liście wyborców. Do „opuszczo- 

nych* domów należy np. dom przy 

ul. Archanielskiej Nr. 12, zamiesz- 

kany przez 9 rodzin. Podobnie 

„zrikła” ulica Zacisze w obwodzie 

41-ym. 

Nie wątpimy, że cała ludność 
zaprotestuje 19 czerwca przeciwko 

gospodarce starego Magistratu, 

której wymowny przykład dzisiaj 

widzimy i odda swoje głosy na 

Komitet Uzdrowienia Gospodarki 

Miejskiej, odmawiając zaufania 
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Powstanie komisji iit.-biai. Insty- 

tutu Narodowościowego wWiinie 
Założony przed dwoma laty ln- 

stytut Narodowościowy w Warsza- 

wie postawił sobie za zadanie na* 

ukowe, bezstronne badanie i pu- 

blikację zjawisk współżycia naro- 

dowościowego, z wyłączeniem  ja- 

kiejkolwisk polityki. Instytut ten 

działa, publikuje swoje prace, wy” 

daje doń miesięcznik p. t. „Sprawy 

Narodowošciowe“. Mimo to dotych- 
czas szerszy Ogół społeczeństwa 

mało jest o nim dostatecznie poin- 

formowany. Siedziba Instytutu— 
mieści się w Warszawie. lnstytut 
dzieli się na 3 sekcje: 1) sekcja do 
badania spraw mniejszości na te* 

renie międzynarodowym, 2) sekcja 

do badania spraw narodowości, 

zamieszkałych w Polsce Oraz 3) 

sekcja badania spraw mniejszości 

polskich poza granicami państwa. 

Sekcja druga dzieli się na ko- 

misje w zależności od narodowości. 

W Warszawie są komisje do spraw 

żydowskich i ukraińskich. Podobna 

komisja miała powstać w Warsza- 

wie do spraw litewsko-białoruskich. 

Na wniosek jednak posła Chomiń- 

skiego siedziba tej sekcji została 
przeniesiona do Wilna. 

W Wilnie odbyło się zebranie 

organizacyjne, na którem poza 
posiem Thugutteni prezesem Insty- 

tutu Narodowościowego, b. redak- 

torem naczelnym „łKurjera Wileń- 

skiego”, a obecnie referentem na- 

ukowym Instytutu p. Swiechow- 

skim, posłem Chomińskim i inny- 

mi Polakami wzięli udział przed- 
stawiciele miejscowego Komitetu 

Ludowego i wszystkich wybitnych 

ugrupowań społeczeństwa białorus- 

kiego, poczynając od reprezentan- 

tów zlikwidowanej  Hromady a 
   

Dziś pożegnaln 

kończąc na białoruskiej Chadecji. 

W wyniku dwudniowych obrad 

utworzono tu komisję litewsko-bia- 

łoruską, na której czele stanął po- 

seł Chomiński. 
Komisja została podzielona na 

5 podkomisyj 1) litewską z redak- 

torem Przeglądu Wileńskiego Wi- 

toldem Abramowiczem, 1) biało- 

ruską z p. Sewerynem Wysłoucheim, 

3) gospodarczą z st. asyst. prawa 

na 0. 5. B. Stanisławem Swianie- 

wiczem, 4) demograficzno-statysty* 

czną z prof. Eurenkreutzową 1 5) 

historyczną z prof. Ehrenkreutzem 

na czele. 
Przedstawiciele mniejszości li- 

tewskiej i białoruskiej, aczkolwiek 

wzięli udział w obradach organi- 

zacyjnych, obiecali szeroką współ- 

pracę w dziale informacyjnym, jed- 

uak oficjalnie nie wstąpili do ko- 

misji. . 

Zadaniem komisji litewsko-bia- 

łoruskiej w Wilnie będzie badanie 

od podstaw różnych przejawów ży- 

cia narodowego Litwinów i Biało- 

rusinów. Uzyskany miaterjał zosta- 

nie opracowany naukowo będzie 

systematycznie publikowany w 

dwumiesięczniku Instytutu Naro- 

dowościowego p. t. „Sprawy Na- 

rodowościowe”, wychodzącym w 

Warszawie. Z otrzymanych danych 

w kwestji szkolnictwa, samorządu, 

emigracji studentów Białorusinów 

zagranicę na studja, reformy rol- 

nej, osadnictwa i t. d. wyciągane 

będą pewne konkretne Wnioski, 

które będą mogły służyć rządowi 

za podstawę do rozwiązania zagad- 

nienia mniejszościowego na Zie- 

miach Wschodnich. 

         

y koncert 

M. de CARMARIE 
Szczegóły w kronice. 

  

Przed sprowadzeniem zwłok 

Słowackiego. 

lroczystość w Reducie, 
Prace wileńskiego komitetu. 

Uroczyste akademje, kióre co- 
raz częściej odbywają się u nas 

ku uczczeniu różnych potentatów 
ducha nie bez racji stały się w 

szerszych kołach społeczeństwa 
synonimem nudy, a przeto publi- 

czność „nieurzędowa* niezbyt na 
tego rodzaju uroczystości pośpie- 

sze. Utarł się już bowiem pe- 
wien suchy szablon, martwa forma, 
w którą wtłacza się wszelkie czci 
objawy, co wywołuje skutek wręcz 
przeciwny temu, który organizato- 
rowie pragną zwykle osiągnąć. Za- 
miast zbliżyć ludzi z duchem czło- 
wieka, hołdy odbierającego, od- 
straszają odeń chętnych i cieka- 
"wych. 

W szeregu tych schematycznych 

obchodów szczęśliwie wyróżniła się 
forma uczczenia Słowackiego przez 
zespół Reduty w dniu 31 maja. 
Wieczór miał jednolitą całość, w 
której wszystkie fazy harmonijnie 
i organicznie. łączyły się w jedno. 
Przemówienie Mieczysława Lima- 
nowskiego, wskazujące linję roz- 
wojową twórczości Poety, ilustro- 
wane było w miejscach właściwych 
recytacją fragmentów z dzieł, któ- 
re kolejno omawiał prelegent. W 
nastrój każdej recytacji wprowa- 
dzały słuchaczów krótkie preludja 
fortepianowe p. Dziewulskiego. 
Równie szczęśliwym pomysłem by- 
ło umieszczenie postaci recytato- 
rów na różne wysokości monu- 
mentalnych schodów, wznoszących 
się na scenie. Poglądowo niejako 
ukazano tę „jakóbową drabinę 
twórczości Slowackiego“— jak pię- 
knie wyraził się w swem przemó- 
wieniu Limanowski: na pierwszych 
stopniach—Kordjan, na szczytach 
Król Duch, między nimi: Hosztyfń- - 
ski, Lilla Weneda, Ksiądz Marek i 
Książę Niezłomny, hierarchja du- 
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chów, które stwarzał, wznosząc się 

coraz wyżej, Słowacki. 
Piękna, głęboko przemyślana 

forma! 
Z tem większą przykrością przy- 

chodzi mi mówić o załamaniach 

w wykonaniu tego niezwykłego po- 

mysłu. już pomijając to, że cało- 

ści dano zbyt ciemne oświetlenie, - 

prowokując wśród publiczności 

najniepotrzebniej jakiś zaduszkowy 

nastrój, stanowczo muszę zaprote- 

stować przeciwko recytowaniu wier- 

szy w sposćb, jak to uczynili tego 

wieczoru artyści Reduty. Monoton- 

na, ckliwa afektacja upodobniająca 

się chwilami do organistowskiej 

ministrantury z zadziwiającym upo- 

rem powtarzana zarówno przez 

kobiety jak i mężczyzn, brak ja- 

kiejkolwiek modulacji głosu i jego 
natężenia choćby dla zaznaczenia 

odrębności poszczególnych utwo- 

rów — niezmiernie przykre wywo- 

łały wrażenie. Nie można przecież, 

podziemnym, przyduszonym głosem 

wypowiadać strof, dopraszających 
się wprost swoją muzyką siły i 

dźwięczności mowy. Na nic naj- 
piękniejsza dykcja, jeśli recytator 
nie wydobędzie głosowo dynamiki 
i tempa (poza rytmem) czytanego 
wiersza. Dynamika jest istotą wier- 
sza! O tem wykonawcy onegdaj- 
szych recytacyj powinni przedewszy- 
stkiem pamiętać. Nie znaczy to, 
że wiersz trzeba „ryczeć Zz patosem“, 
ale znaczy, że należy odegrać go 
dźwiękowo. 1 tylo tylel Tego mu- 
simy żądać od artysty teatraliiego. 

Liczny udział publiczności świad- 
czył, że Wilno drgnęło mocno na 
dźwięk imienia tak bliskiego sobie 
Twórcy. Spodziewać się więc na- 
leży, że fakt sprowadzenia Jego 
zwłok do kraju wywoła w życiu 
kulturainem naszego miasta dalsze 
żywotne wstrząsy. Kolej teraz na 
Uniwersytet i Związek Literatów. 

* * 
* 

Wileński Komitet Obchodu Spro- 
wadzenia Zwłok Słowackiego z 
przewodniczącym rektorem St. Pi- 

goniem i sekretarzem W. Hulewi- 

liście b. Magistratu, występującego 
pod nazwą Centralnego Komitetu. 

Wiec na placu przy ul. Ra- 
duńskiej przy pompie ko- 

lejowej. 
Dziś, t. j. dn. 3 czerwca odbę- 

dzie się wiec wyborczy Kom. PPS 
Komisji Okręgowej Zw. Zawodo- 
wych i Polskiej Inteligencji Pracu- 
jącej przy ul. róg Poleskiej i Ra- 
duńskiej przy studni kolejowej o 
godz. 6 po poł. drugi wiec odbę- 
dzie się przy zbiegu ulic W. Pohu- 
lanka, róg Legjonowej i Ś-go Jac- 
ka o godz. 6 popoł. (S-ki) 

Akcja wyborcza P.P.S. 

C.K.W. P.P.S. komunikuje nam: 
Centralny Komitet Wyborczy P.- 

P. S$. Okręg. Kom. Zw. Żaw. 
i Intelig. Pracującej. Wileńska 
26 m. 1. Czynny od 11 rano do 
9 wieczór. 

Subkomit. i dz. „%owe Miasto", 
kier. F. Stążowski, Kijowska 19, 
od 9 rano do 9 wiecz. 

Dz. „Nowy-Świat*, kier. A. Ho- 
łownia, Nowoświecka 15—8, od 
3—5 ppł. 

Dz. „Zakręt - Pohulanka“, kier. 
adw. St. Sadkowski, Jacka 9, od 
5—7 w. 

Dz. „Zarzecze“, kier. B. Markie- 
wicz, Połocka 54a, od 3 do5 w. 

Dz. „Poplawy“, kier. E. Markie- 
wicz, Jerozolimska 33, od 5—7 w. 

Dz. „Wilcza-Łapa', kier. St. Bart- 
nicki, Nowogródzka 128, Ogród 
Welera, Związek Spożywców, od 
11—1 r. i 5—7 w. 

Dz. „Snipiszki“, kier. St. Migacz, 
ul. Kalwaryjska 55 m. 3, od 5 
do 7 w. 

Adresy komitetów dzieinicowych: 

Zjednoczonego Polskiego Komitetu Wyborczego 

Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej! 

Popławy — Subocz 79 — biuro czynne w godz. 11—1, 5—7. 

Zarzecze — Połocka 14 — biuro czynne w godz. 11—1, 6—8. 

Antokol — Antokoiska 64, telefon 38, biuro czynne w &. 12—2, 4—0. 

Śnipiszki — Kalwaryjska 7 — biuro czynne w godz. 11—1, 5—7. 

Zwierzyniec — Stara 33 — biuro czynnė 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. 5—1, 5—8. 

Rossa — Beliny 5 — biuro czynne w godz. 10—4, 5—1. 

Nowy Świat — Staro Oszmiańska godz. 9—1, 5—8 po poł. 

Pamiętaj, że powinieneś się koniecznie zarejestrować. 

Jeśli nie chcesz dotychczasowych złych rządów magi- 

strackich, bierz się sam do pracy nad naprawą gospodarki 

Zjednoczonego Polskiego Komitetu miejskiej, zgłoś się do 

Wyborczego Uzdrowienia Gospodarki : 

tetów dzielnicowych i ofiaruj swą pracę. Otrzymasz niezbęd- 

do roboty wśród swego najbliższego ne wskazówki i ruszaj 
otoczenia i swych sąsiadów. 

    

- podłożenie umowy. 
(Teisfon. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu pierwszego czerwca u- 

płynął termin tymczasowej umowy 

kolejowej polsko-łotewskiej. 

Informujemy się, iż po porozu- 

mieniu obu rządów umowa ta z0- 

stała przedłużona na trzy miesią- 

ce, t j. do dnia pierwszego wrześ- 

nia r. b. 

L Rady Ministrów. 
(Fel. od wł. kor, z Warszawy). 

Na dzisiejszem posiedzeniu Ra- 

dy Ministrów, oprócz Spraw, O 

których już poprzednio podawaliś- 

my, rozpatrywany ma być między 

innemi projekt rozporządzenia Pre- 

zydenta Rzplitej o organizacji za- 

kładów ubezpieczeń od wypadków, 

dałej wniosek ministra przemysłu 

i handlu w sprawie nowelizacji u- 

stawy o ochronie wynalazków, w 

końcu projekt rozporządzenia Pre- 

czem pracuje energicznie. Nawią- 

zał kontakt z Komitetem krakow- 

skim, na którego czele stoi prof. 

J. Kallenbach. Wyłania się „powoli 

Skład delegacji, która wyjedzie z 

Wilna na uroczystości do Kra- 

kowa. 
Wiadomo dotychczas, że Syn- 

dykat Dziennikarzy reprezentować 

będzie prezes Cz. Jankowski, Zwią- 

zek Literatów prezes prof. Zdzie- 

chowski, skarbnik dr. T. Szeligow- 

ski i sekretarz W. Hulewicz. Wil- 

no złoży na trumnie Wieszcza je- 

den wspólny wielki wieniec uwity 

z ludowych palm wileńskich oraz 

ofiarowaną przez prof. Ruszczyca 

ozdobną szkatułkę drewnianą Z 

ziemią z grobu Euzebjusza Sło- 
wackiego, Ojca Poety, pochowane- 

go na Rossie. 
Program uroczystości krakow- 

skich zapowiada się imponująco. 

Prócz akademji, capstrzyka i t. p. 

przewiduje on dnia 27 czerwca 

wieczorem wyniesienie Zwłok Z 

wagonu i przeprowadzenie ich do 

Barbokanu obok Bramy Florjań- 

Dz. „Zwierzyniec“, kier. J. Wo- 
ronko, ul. Krzywa 34, od 5 
do 7 w. 

Dz. „Kominy*, kier. Br. Kozłow- 
t Raduńska 27a m. 2, od 

5—7 w. 

Dnia 2 czerwca r. b. odbyły się 
wiece Kom. Wyborczego P. P. 5., 
Kom. Okręgowej Związków Zaw. 

i Polskiej |nteligencji Pracującej 

przy ul. Żelazna Chatka o godz. 
19-tej drugi wiec odbył się w Wą- 
wozach o godz. 18-tej. 

Blok wyborczy bezpartyj- 
nych Żydów religijnych. 

Ortodoksi postanowili nie pro- 

wadzić akcji wyborczej pod własną 

firmą, lecz przystąpili do tworzenia 

t. zw. bloku wyborczego bezpar- 

tyjnych Żydów religijnych. (cz) 

Lista wyborcza Związku 

Kobiet Żydowskich. 

Związek Kobiet Żydowskich, 

który wystąpił niedawno na tle 

sporów o podział mandatów z t. 

zw. „Żydowskiej listy narodowej* 

postanowił wystawić przy nadcho- 

dzących wyborach do wileńskiej 

Rady Miejskiej własną listę wy* 

borczą. 
Do związku kobiet żydowskich 

należą zarówno sjonistki jak i lu- 

dowe-demokratki oraz bezpartyjne 

kobiety żydowskie ze ster miesz- 

czańskich. в 
Lista ta odbierze wiele głosów 

t. zw. „Żydowskiej liście narodo- 
wej*, gdyż związek kobiet żydow- 

skich cieszy się wielkiemi wpływa- 

mi wśród kobiet żydowskich ze 

sfery mieszczańskiej. (cz). 

Miejskiej lub do komi- 

zydenia Rzplitej o państwowym in= 
stytucie geologicznym. 

Woroszyłow ma granicy Polskiej. 
Jak aouoszą z pogranicza, na- 

czelny dowódca czerwonej 2rmji 

Woroszyłow, od paru dni przepro” 

wadza inspekcję sowieckiej straży 

pogranicznej na granicy polskiej. 

W Słucku dokonał Woroszyłow w 

towarzystwie jednego ze swych рс- 

mocników, Tuchaczewskiego, in-. 

spekcji straży pogranicznej, przy- 

czem wyraził się bardzo scep- 

tycznie 0 wartości rewolucyjnej 

żołnierzy sowieckiej straży pogra- 

nicznej. Ze Słucka odjechał Woro- 

szyłow do Mińska, gdzie dokonał 

inspekcji garnizonu tamtejszego. (cz) 

Popierajcie Czerwony krzy Polski. 
lie zwlekaj, a daj ile) możesz 

ma Polski Czerwony Krzyż 

    

skiej, zamienionego na kaplicę. Tu 

dostojna Trumna stać będzie przez 

całą noc aż do następnego dnia, a 

dostęp do niej będzie nieograni- 

czony. 
Dnia 28 czerwca w pochodzie 

przez pryncypalne ulice, z honora- 

mi wojskowemi i przemową na 

Rynku przed pomnikiem Mickie- 

wicza, kondukt ruszy na Wawel, 

gdzie Prochy Wieszcza złożone zo- 

Staną w krypcie obok krypty Mic- 

kiewicza. Miasto będzie ilumino-* 

wane rzęsiście. 
Program uroczystości wileń- 

skich ogłoszony będzie w szczegó | 

łach niebawem. W tej chwili nasz 

Komitet miejscowy współpracuje z 

władzami wojskowemi, szkolnemi 

oraz instytucjami kulturalnemi w 

celu ostatecznego ustalenia pro- 

gramu. 
Są wszelkie dane, że miasto 

młodości Słowackiego uczci god- 

nie wielką chwilę powrotu Króla 

* Ducha na ziemię ojczystą. w. 
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Nr 125 (874) 

Życie gospodarcze. 

Dn. 31 maja r. b. odbyło się 
w gmachu Banku (iospodarstwa 
Krajowego miesięczne posiedzenie 
rady nadzorczej Banku pod prze- 
wodnictwem prezesa dr. J. K. Stecz- 
kowskiego. 

Rada przyjęła do wiadomości 
miesięczny bilans instytucji za kwie- 
cień b. r. zamknięty kwotą 996.171 
tys. (w marcu 941.108 tys.). Loka- 

Skarbu wyrażały 

się per u't. kwietnia w sumie 
246.732 tys. wkłady zaś w sumie 
256.161 tys. (w marcu 241.259 tys.) 
Lącznie wynosiły te dwie katego- 
rje kapitałów obcych pod koniec 
miesiąca sprawozdawczego 502.893 
tys. 

Kredyty krótkoterminowe osiąg- 
nęły w kwietniu kwotę 388.217 t. 
przy wzroście w miesiącu o 9.697 
tys., natomiast kredyty gotówkowe 
długoterminowe sumę 104.532 tys. 
wobec 90.236 tys. pod koniec mar- 
ca r. b. Mieszczące się w kredy- 
tach gotówkowych  długotermino- 
wych zrealizowane kredyty budo- 
wlane wynoszą per ult. kwietnia 
b. r. 84.894 tys. przy sumie 101.099 
tys. przyznanych po ten termin 
pożyczek budowlanych. 

tan pożyczek w listach zastaw- 
nych i obligacjach komunalnych 
banku w obiegu w wartości nomi- 

KRONIKA KPAIOWA, 

Nowa taryfa kolejowa. 

W Ministerstwie Kowunikacji 
opracowywany jest projskt nowej 
taryfy kolejowej na artykuły ma- 
sowe, jak drzewo, materjały budo- 
wlane i inne, zarówno w obrocie 
wewnetrzaym, jak i zagranicznym. 

Zmiany taryfowe na artykuły 
budowlane w obrocie wewnętrznym 
mają iść w kierunku poparcią ru- 
chu budowlanego. 

Zjazd Związku Spółdzielni Spo- 
żywców Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

W dn. 28 i 29 maja r. b. Od- 
był się w Łodzi (w sali Filharmo- 
nii przy ul. Narutowicza) XV Zjazd 
Związku Spółdz. Spożywców Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

Pierwszy dzień Zjazdu był po- 
święcony sprawozdaniu za 1926 r., 
ustaleniu planów pracy na 1927 r. 
aż: wyborom do Rady Nadzor- 
czej. 

Po obradach przystąpiono do 
wyboru 21 członków Rady Nad- 
zorczej. Nowa Rada ukonstytuo- 
wała slę w następujący sposób: Br. 
Siwik (prezes), J, Kwapiński i W. 
Wojewódzki (wiceprezesi), oraz St. 
a» i J. Rutkiewicz (sekreta- 
rze). 
          

— WYCHOWA 

enia Rady Banku Gospodar- 
stwa Krajowego. 

nalnej w złocie przedstawia się, 
jak następuje: 8 proc. listy zast. 
zł. w zł. 11.471.150,—8 proc. o- 
bligacji komunalnych zł. w złocie 
21.338 600,—8 proc. obligacja ko- 
munalnych dołar., dol. 12.161.100. 

Rada nadzorcą zatwierdziła u- 
dzielenie 34 pożyczek w 8 proc. 
listach zast. B. G. K. na dobra 
ziemskie w łącznej wysokości 6.925 
tys. złot. w złocie, 16 pożyczek w 
8 proc listach zast. na nierucho- 
mości miejskie w sumie łącznej 
4.070 tys. oraz 21 pożyczek w 8 
proc. obligacjach komunalnych na 
4.109 tys. zł. w złocie. 

Wreszcie zatwierdziła rada wnio- 
sek dyrekcji na wzięcie udziału 
przez Bank Gosp. Krajowego łącz- 
nie z grupą krajowych banków 
prywatnych w kapitale zakładowym 
tworzącej się spółki akcyjnej dla 
eksploatacji monopolu  tytuniowe- 
go na obszarze w. m. Gdańska, 
jak i wniosek na wzięcie udziału 
w polskiem zjednoczeniu rybaków 
morskich celem przyjścia rybactwu 
polskiemu z konieczną i wydatną 
pomocą kredytową. 

Akcję kredytową, jak i kierow- 
nictwo spółdzielnią obejmie od- 
dział Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego w Gdyni. 

Drogi dzień obrad, był poświę- 
cony zagadnieniom teoretycznym 
ruchu. 
  

Giełda Wiłeńska w dniu 
2, VI. r. b. 

żąd. słac. trans, 
Dolary St. Zjed, 8,901/2 8,89 — — 
Dolarówka za 5dol. — — 55,50 
Listy zastaw. Wil. B. 

Ziemsk. zł. 100 50,10 49,90 — 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 @4. — — 147 

Giełda Warszawska w dniu 
2 VI. b. r. 

1. Waluty : 
sprzedał kupno 

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

Londyn 43,45 43,56 43,35 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryž 35,05 35,15 34,97 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Genewa 172,12 172,55 171,69 
Rzym 49,30 49,42 49,18 

AKCJE 
Bank Handlowy 7,80—1,15 
Bank Polski 152,50—153,00—150,50 
Związ. spółek zarobk. 93,00—90,00 
Lilpop 33,50—33,75--33,00 
Ostrowiec 80,50 
Modrzejów 10,10—10,20—10,00 

Wybudowanie stadjonu sporto- 
wego w Wilnie, to świadectwo 
zrozumienia potrzeby i ugrunto- 
wania wychowania fizycznego 

naszej młodzieży, 

Sport szermierczy. 
Szermierka jest sportem, który 

w wychowaniu fizycznem zwłaszcza 
młodzieży winien odegrać dużo po- 
ważniejszą rolę, niż ją odgrywa 
dotychczas, zwłaszcza u nas w 
Polsce. 

Że sportowi temu nie hołdują 
masy tak jak np. piłce nożnej, lub 
boksowi ma to swój powód. 

A więc jeżeli chodzi o pocią- 
gnięcie ku sobie mas, szermierka 
nie jest sportem dającym tak dużo 
emocji Jaikowi, który zanim zacz- 
nie garnąć się do jakiejś gałęzi 
sportu najpierw uważa ją za coś 
w rodzaju rozrywki pociągającej 
oko, względnie zaspokajającej jego 
instynkty. 

Dlatego też werbunek do tego 
sportu jest dużo trudniejszy niż 
chociażby do 2 wyżej przytoczo- 
nych. Następnie konieczność żmud- 
nej i wytężonej pracy,mogącej dać ja- 
kieś rezultaty w tej gałęzi sportu 
nie działa zbyt zachęcająco na 
początkujących. 

Wielu też młodych szermierzy 
łatwo zniechęca się i odpada nie 
widząc u siebie szybkich i łatwych 
wyników. 

Niezrozumienie i trudność zro- 
zumienia, jako też brak wprawy 
w ocenianiu 2 walczących szermie- 
rzy zniechęca zwykle laika widzą- 
cego walkę, która przedstawia mu 
się jako jedynie trzaskanie klingi 
o klingę bez efektu koficowego, 
gdyż patrząc niewprawnem okiem 
nie potrafi nawet ocenić kiedy 
przeciwnik został trafiony. Wszyst- 
ko to nie zachęca przeważnie widza 

„ do uprawiania szermierki. 
A jednak jest to sport, którego 

nie można lekceważyć i pominąć 
w wychowaniu fizycznem. 

Sport o doniosłem znaczeniu 

wychowawczem, Sport, który naz- 
wałbym sportem dla inteligencji i 
dlatego winien on być pielęgnowa- 
ny i uprawiany właśnie tam 
gdzie znaczenie jego i wpływ mogą 
przyczynić się do podniesienia nie- 
tylko zdolności fizycznej, ale cha- 
rakteru i umysłu. 

Dlatego też wskazanem jest 
wprowadzenie szermierki do wszyst- 
kich szkół tak Średnich, jak też 
wyższych jako przedmiotu obo- 
wiązkowego. 

Przemawia za tem ta okolicz- 
ność, że młodzież nasza bardzo 
łatwo zniechęca się, zwłaszcza gdy 
rzecz jakaś wymaga stałej i syste- 
matycznej pracy. Obowiązkowość 
więc szermierki, jako jednego z 
przedmiotów wychowawczych, za- 
pobiegnie temu do czasu, aż ten 
młody uczeń nabierze przekonania, 
a potem i zamiłowania do tego 
sportu. 

Jakież to są walory szermierki, 
które mogą uzasadnić poprzednie 
tezy. 

Pod względem fizycznym szer- 
mierka ćwiczy bystrość oka, wy- 
rabia sprężystość, elastyczność mię- 
śni i gibkość stawów, wyrabia 
zmysł równowagi, szybkość i pre- 
cyzję ruchów, dalej zdolność spraw- 
nej koordynacji rąk z pracą nóg i 
zdolność opanowania ciała w wie- 
lu pozycjach. 

To jednak nie wszystko. Szer- 
mierz nietylko musi mieć opano- 
wane technicznie potrzebne ruchy, 
ale również odznaczać się powi- 
nien bystrością obserwacji, szybką 
orjentacją i przytomnością umysłu, 
zimną krwią, szybkością i pewno- 
ścią decyzji, stanowczością i ener= _ 
gją w przeprowadzeniu tejże, intui- 
cją i wyczuciem zamierzeń prze- 

KURIE K WILENSKI 

Wieści i obrazki z kraju 
NOWOGRÓDEK 

Wycieczka krajoznawczo rolnicza 
do zachodnich dzielnic Polski 

Działający obecnie na terenie 
województwa nowogródzkiego bar- 
dzo ruchliwy Wojewódzki Związek 
Młodzieży Wiejskiej, który w da- 
nej chwili jednoczy do 100 Kół 
Młodzieży Wiejskiej, organizuje 
wspólnie z Wojewódzkim Zwią- 
zkiem Kółek Rolniczych wycieczkę 
krajoznawczo rolniczą do Zachod- 
nich dzielnic Polski w czasie od 
18 czerwca do 1 lipca r. b. W wy- 
cieczce tej, która jest rozliczoną 
na 80 osób, wezmą udział człon: 
kowie Kół Młodzieży Wiejskiej i 
Kółek Rolniczych. 

Prcjektuje się 3-ch dniowy po* 
byt w Warszawie i zwiedzenie w 
tym czasie organizacyj rolniczych i 
spółdzielczych, zamku, muzeów, 
ogrodów i parków, a też urządzeń 
miejskich. 

Mają być również w tym czasie 
uzyskane audjęcie u Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i Pana Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Z Warszawy wycieczka.ma wy- 
ruszyć do Gdańska, a stamtąd do 
Gdyni i na Hel. 

W drodze powrotnej wycieczką 
na parę dni zatrzyma się w Pozna- 
niu, gdzie ma być zwiedzone mia- 
sto, organizacje rolnicze, najbliższe 
wzorowe gospodarstwa rolne, oraz 
spółdzielnie mleczarskie. 

Z Poznania wycieczka wyruszy 
do Liskowa celem zwiedzenia szko- 
ły rolniczej, organizacyj spółdziel- 
czych i zapoznania się ze wzorową 
wsią polską. 

W drodze powrotnej z Liskowa 
wycieczka zatrzyma się od rana do 
wieczora w Warszawie i 1 lipca 
powróci do Lidy. 

Projektowana wycieczka już o- 
becnie wzbudziła ogromne zainte- 
resowanie wśród kółkowiczów i 
członków Koł Młodzieży Wiejskiej 
i napływ chętnych wzięcia udziału 
w wycieczce jest bardzo duży. 

Związek Młodzieży Wiejskiej ma 
opłacać koszta biletów kolejowych, 
natomiast każdy z wycieczkowi- 
czów musi posiadać własne pro- 
dukty i mieć 30—40 zł. na różne 
wydstki. 

Organizacje rolnicze i młodzie- 
ży wiejskiej w Warszawie i Pozna- 
niu obiecały zająć się wycieczką, 
ułatwić pobyt w tych miastach i 
udzielą na miejscu wszystkich 
wyjaśnień i wskazówek. 

Wycieczki tego rodzaju do wię* 
cej kulturalnych dzielnic Polski 
mają ogromne znaczenie dla człon- 
ków organizacyj, działających na 
kresach i znacznie przyczyniają się 
do wzmożenia ruchu kulturalno- 
społecznego, Óraz podniesienia kul- 
tury ludności. 

H. 

Popierajcie przemysł krajowy! 
    

NIE FIZYC 
ciwnika, zrozumieniem psychiki 
przeciwnika. 

Łatwo stąd wysnuć wniosek, że 
szermierka jest idealnem čwicze- 
niem fizycznem, służącem do kształ- 
cenia umysłu i charakteru szermie- 
rza. : 

A wreszcie co do jej moralnej 
strony. Jakże dużą rolę odgrywa 
tu rycerskość w walce z przeciwni- 
kiem w imię szlachetnej ambicji. 
Konieczność uszanowania przeciw- 
nika i nieokazywanie mu niechęci 
gdy zwycięża, Oraz wyższości gdy 
nie jest zwycięzcą, wyzbycie się 
swego samo ubstwa i kultywowanie 
cech rycerskości przemawiają wy- 
mownie za tym sportem. 

Ażeby jednak szermierka dała 
te korzyści, o których była mowa, 
trzeba ją zaczynać z pokoleniem 
młodem wtedy, gdy młodzieńcza 
natura najbardziej się nadaje do 
urabiania woli, charakteru i budze- 
nia rycerskości. 

Biorąc więc pod uwagę powyż- 
sze walory szermierki, zwalczać 
należy wszystkie te głosy, jakie 
nieraz się słyszą między sportow- 
cami, że szermierka to sport bez 
znaczenia dla wybranych, ale sze- 
rzyć jaknajbardziej zrozumienie dla 
tego sportu wśród szerokich mas 
naszej młodzieży. 

Uroczystość otwarcia boiska 
szkolnego. 

W dniu 4 czerwca r.b. o godz. 
1-ej popoł. odbędzie się uroczy- 
stość otwarcia boiska szkolnego 
na placu Bosaczkowym. W uro- 
czystości przyjmą udział przedsta- 
wiciele władz administracyjnych i 
komunalnych. (S). 

Odwołanie zawodów o mistrzo- 
stwo młodzików. 

Z przyczyn niezależnych od 
Wil. O. Z. L. A. zawody o mistrzo- 

TROKI. 

Śmiertelne pobicie. 

Dn. 23-go kwietnia r. b. Michał 
Torraszewicz, zam. w Trokach, je- 
go syn Jan i Edward Jarmołowicz 
m-c wsi Fermy, bądąc w stanie 
nietrzeżwym napadli na ul. w No- 
wych-Trokach na Michała Możej- 
kę, lat 18 i pobili go kijsmi. Na 
skutek doznanych obrażeń cieles- 
nych Możejko w dniu następnym 
zmarł. Sprawców zaaresziowano i 
z aktami skierowano do sędziego 
śledczego w Lardwarowie, 

DZISNA. 

Śmiertelny upadek z huśtawki. 
Dn. 29 ub. m. zam. w Herma- 

nowiczach Wiera Strełok upadła z 
huśtawki i wskutek doznanych ©- 
brażeń celesnych — w kilka go- 
dzin zmasła. 

DUNIŁOWICZE. 

Dzieciobójczyni. 
Dn. 26 ub. m. we wsi Piere- 

słogi gm. duniłowickiej znaleziono 
w ziemi trupa noworodka.Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, że 
dzieciobójstwa dokonała  Zofja 
Szczęsna. Trupa zabezpieczono. 
Zofję Szczęsną zaaresztowano i z 
aktami skierowano do sędziego 
śledczego. 

1 łomiletu obchodu uroczystości 
koronacyjnych Cudownego Obrazu 

Matki Boskiej Ostrobranskioj 
Wczoraj w t. zw. małej Sali 

konferencyjnej województwa odby- 
ło się zebranie sekcji pochodowej 
Komitetu Koronacji Cudownego 
Obrszu Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. Na zebraniu obecni byli 

przedstawiciele Komisarjatu Rządu, 
policji, wojska, Związku Strzelec- 
kiego, oraz innych stowarzyszeń i 
organizacyj. 

Tematem obrad było kierowa- 
nie pielgrzymów do zgóry wyzna- 
czonych obozów lokacyjnych, oraz 
organizacja porządku ulicznego w 
czasie: lipcowych uroczystości. 

Celem dysponowania odpowied- 
nią ilością ludzi, których obo- 
wiązkiem będzie dyslokacja piel- 
grzymek, oraz utrzymywanie po- 
rządku i szpalerów, postanawiono 
zwrócić się do szeregu organiza- 
cyj z prośbą zgłoszenia swego u- 
działu i zadeklarowania ściśle o- 
znaczonej liczby ludzi. 

Końcowy 'termin powyższych 
zgłoszeń oznaczono na dzień 8 
b. m., poczem sekcja, posiadając 
konkretne dane, przystąpi do opra- 
cowania planu organizacyjnego, 
odnośnie pochodu i porządku u- 
licznego. 

Następne zebranie sekcji odbę- 
dzie się dnia 9 maja b. r. (b) 

stwo młodzików, które miały się 
odbyć w dniach 4 i 5 czerwca b. r. 
zostają odwołane. 

Termin mistrzostw O. Z. L. A. 
(11 i 12 czerwca) pozostaje bez 
zmiany. 

Regulamin nagrody prze- 
chodniej Ośrodka W. F. 
Wilno za drużynowy trój- 

bój lekkoatletyczny. 
Ośrodek W. F. „Wilno* mając 

na oku rozbudzenie zamiłowania do 
lekkiej atletyki wśród szerszych kół 
naszej młodzieży postanowił ufun- 
dować specjalną nagrodę przecho- 
dnią dla tej organizacji (tow. spor- 
towego), które wykaże się postępa- 
mi na ten: polu, przyczem pod 
uwagę będzie brany tylko nowy, 
młody materjał sportowy. Poniżej 
podajemy regulamin tej nagrody: 

1. Nagroda nosi nazwę: „Na- 
groda Przechodnia Ośrodka W. F. 
M. S. Wojsk „Wilno“ za drużyno- 
wy trójbój lekkoatletyczny*. 

2. Nagroda jest rozgrywana rok 
rocznie jesienią. 

3. O nagrodę mogą się ubie- 
gać stowarzyszenia  przysposobie- 
nia wojskowego i towarzystwa 
sportowe z całego terenu woje- 
wództwa wileńskiego. 

4. Każda organizacja wystawia 
zespół (drużynę) złożony z nieo- 
graniczonej ilości zawodników, jed- 
nak najmniej 10, przyczem w skła- 
dzie tyrm mogą figurować tylko ci 
zawodnicy, którzy nie zdobyli żad- 
nego pierwszego, drugiego, lub 
trzeciego miejsca na zawodach o 
mistrzostwo Wil. O. Z. L. A. (mło- 
dzików, okręgowe), lub o mistrzo- 
stwo wojskowe (dywizji, — Когри- 
su) zarówno w okręgu wileńskim, 
jak i w innych okręgach lekkiej 
atletyki. 

Oświadczenie. 
Wobec umieszczenia w „Dzien- 

niku Wileńskim* Nr 124 z dnia 
2 b. m. fałszywego opisu przebie- 
gu i przedstawienia pobudek czyn- 
nej zniewagi dokonanej na osobie 
red. Piotra Kownackiego przez p. 
Kazimierza Langa, per. rez. i 
członka Związku Strzeleckiego, 

niżej podpisani, jako šwiadko- 
wie wspomnianego zajścia, na tej 
drodze stwierdzamy & całą bez- 
stronnością, mając na celu jedynie 
prawdę, która w naszem mniema- 
niu wyłącznie może oświetlić i wy- 
tłumaczyć czyn, na jaki p. K. Lang 
czuł się necessitate n:aiore zmu- 
Szony zdecydować: 

1) nieprawdą jest, jakoby p. K. 
Lzrg oświadczył red. p. Kownac- 
kiemu „że występuje w imieniu 
Strzelca"; że „usiłowsł” znieważyć 
i „potem zbiec". Natomiast praw- 
dą jest, że p. K. Lang oświadczył, 
że policzkuje za oszczerstwa rzu= 
cone na niego i na Zw. Strzelecki. 

Również prawdą jest, że kilka- 
krotnie uderzył ręką w rękawiczce 
w twarz z obu stron red. P. Kow- 
nackiego, co dostatecznie stwier- 
dzić można było wczoraj, ew. jesz- 
cze można stwierdzić obejrzeniem 
znaków na twarzy red. P. Kow- 
nackiego. Po spoliczkowaniu, ani 
p. K. Lang, ani ktokolwiek z jego 
towarzyszów nie „usiłował zbiec”, 
aibowiem wszyscy uważaliśmy, jak 
to zresztą każdy honorowy czło- 
wiek rozumie, spoliczkowanie za 
formę, aczkolwiek przykrą i osta- 
teczną, wymierzania satysfakcji ho- 
norowej. W tym zrozumieniu przy- 
szliśmy do lokalu redakcji w biały 
dzień (godz. 3 m. 20), zniewaga 
zaś nastąpiła w obecności naszej 
i kilkunastu obecnych współpra- 
cowników red. P. Kownackiego. 

2) Nieprawdą jest, jakoby po- 
wodem znieważenia był „artykuł 
Głosu Wil. zawierający przedruk 
z Gaz. Warszawskiej*. Natomiast 
prawdą jest, że powodem zniewa- 
żenia red. P. Kownackiego był art. 
zamieszczony w nr. 22 z dn. 29 
maja b. r. „Głosu Wil.“, zawiera- 
jący ohydne obelgi i oszczerstwa 
wymierzone przeciw Rządowi Rze- 
czypospolitej, Związkowi Strzelec 
kiemu, oraz osobie p. K. Langa. 

3. Nieprawdą jest, jakoby kto- 
kolwiek „domagał się od p. Langa 
dokonania jakiegoś bohaterskiego 
czynu', albowiem wszystkin nam 
i innym znającym p. Langa wia- 
domem jest, że p. Lang mizsł do- 
stateczne pole do popisów boha- 
terskich na polu bitwy, w ciągu 
pełnych ośraiu lat, od r. 1914 do 
1921 r., w wojnie o niepodległość 
Polski, za co też udekorowany zo- 
stał czterokrotnie „Krzyżem Wa- 
lecznych*, wskutek czego nie mógł- 
by uważać za godne siebie odsła- 
niać swą odwagę wobec notorycz- 
nego oszczercy, uważając natomiast 
całe zajście za fizyczną poprostu, 
ze względu na zetknięcie się z o- 
sobą P. Kownackiego, przykrość 

4) Nieprawdą jest, że zajście 

  

NE i SPORT. 
5. Trójbój lekkoa!letyczny skła- 

da się z: 
a) biegu na 100 mtr. 
b) skoku wdał, lub wzwyż; 
c) rzutu dyskiem, kulą, 

oszczepem. 
6. Każdy uczestnik zawodów 

musi brać udział w 3'ch konku- 
rencjach z tem, że wybór konku- 
rencji za wyjątkiem obowiązujące- 
go wszystkich biegu 100 mtr. jest 
dowolny, 

1. Punktacje oblicza się według 
tabeli olimpijskiej dla 10 boju, 
przyczem jako minima zostają 
ustalone następujące wyczyny spor- 
towe: 

bieg 100 mtr. — 14 s, skok w 
dal 4 mtr,, skok wzwyż 130 cm., 
rzut dyskiem 20 mtr.. rzut oszcze- 
pem 25 mtr,, wyrzut kuli 7 mtr., 
Minima powyższe mogą być rok 
rocznie zmieniane, jednak o zmia- 
nach powyższych organizacje wy- 
mienione w punkcie 3 muszą być 
powiadomione najpóźniej na 2 mie- 
siące przed terminem zawodów. 

8. Zawody odbywają się jedne- 
go dnia. 

9. Zwycięża organizacja (tow. 
sportowe), która osiągnie najwięk- 
szą ilość punktów. 

10. Uczestnicy zwycięskiego ze- 
społu (pierwszych 10) otrzymują 
pamiątkowe żetony. 

lub 

Tydzień sportowy w Wilnie. 

Dnia 31 maja r. b. w urzędzie 
wojewódzkim pod przewodnictwem 
prezesa Dyrekcji Kolejowej p. inż. 
Staszewskiego odbyło się posiedze- - 
nie sekcji sportowej Komitetu Bu- 
dowy Stadjonu Reprezentacyjnego 
Ziem Wschodnich w Wilnie. 

Przedmiotem obrad była sprawa 
urządzenia tygodnia sportowego w 
Wilnie w dniu 3 lipca b. r. 

„skóńczyło się na paru szturchafi“ 
cach i uderzenisch laską". 
miast prawdą jest, że całe zajście 
ograniczyło się do wypoliczkowa- 
nia Kownackiego, bez żadnej z je- 

go strony reakcji, przy absolutnie 

biernem zachowaniu się obecnych 
współtowarzyszy spoliczkowafego. 

5) Nieprawdą jest, jakoby p. 

Lang wraz ze Świadkami mieli być 
„zatrzymani i oddani w ręce poli- 

cji“, natomiast prawdą jest, że p. 
Lang wraz ze swoimi 
udał się do komisariatu policji, 

gdzie na ręce komisarza p. Lang 
złożył oświadczenie o spoliczkowa- 
niu red. Kownackiego. 

Stanisław Brzozowski 
Norbert Trzaska-Pokrzewiński. 
ZZ, Li AP AK 

Defraudacja w hurtowni tytoniowej 
gejmika: wileńsko- trockiego. 

  

W dniu 3 maja 1927 roku zo- 2 
stały dokonane wybory nowego 
zarządu hurtowni tytuniowej sej- 
miku powiatu wileńsko-trockiego. 

Po objęciu funkcyj przez no- 

Nato-. 

świadkami 

woobrany zarząd, przy sprawdza- 
niu ksiąg buhalteryjnych i zawar- 
tości kasy hurtowni okazał się 
brak około 2300 złotych. ы 

Kierownikiem wspomnianej hur- 
towni był niejaki Władysław Be- 
zuszko, który jest odpowiedzial- 
nym za kasę. 

Naznaczono mu więc dzień 23 
maia b. r. jako oststni termia wy- 
liczenia się z brakujących w kasie 
pieniędzy. 

Ponieważ we  wspotsnianym 
terminie Bezuszko nie potrafił wy- 
tłumaczyć gdzie się podziały 2300 
złotych—utworzono specjalną ko- 
misię, która bada w dalszym cią+ © 
gu księgi hurtowai. Zachodzi bo- 
wiem podejrzenie, iż przy ostatecz- 
nem sprawdzaniu ksiąg kasowych, 
okażą się większe braki kasowe. 
Już teraz bowiem brakująca suma 
przekroczyła 3000 złotych, gdy 
pierwotnie brano w rachubę tylko 
2300 złotych, 

Kierownik hurtowni sejmikowej 
Władysław Bezuszko został areszto- 
wany i oddany do dyspozycji sę- 
dziego śledczego. 

  

la wileńskim kruka. 
— Zatrzymania. Został zatrzymany | 

przez poster. kolejowy Piworowicz Alek- | 
sander, zawodowy złodziej bez stałego 
miejsca zamieszkania poszukiwany przez 
Urząd Sledczy za dokonanie dwóch kra 
dzieży. 

— Tegoż dnia Urząd Śledczy zatrzy- 
mał Franciszka Zyska bez stałego miejs- 
ca zamieszkania, który pod pretekstem 
wyrobienia posady oszukał na 200 zł. 
Kienpinskiego Romana zam. przy ul. Le- 4 
gionowej 48. i 

— Požar. W odiewni želaza br. Bu- 
kler, przy ul. Węglowej 9, zapaliły się 
schody zewnętrzne i ganek. Wezwana || 
straż ogniowa pożar natychmiast stłumi- 
ła. Straty nieznaczne. Przyczyna narazie 
nieustalona. 

— Kradzieże. Szymonowi Żakowi 
zam. Kwiatowa 7, skrądziono 100 klg. 
kakao ogólnej wart. 700 zł. 

  

   

  

Na tydzień sportowy złożą się: 
zabawa ludowa w ogrodzie Bernar- 
dyńskim, oraz szereg imprez spor- 
towych. 

Między innemi projektowane jest 
urządzenie meczu z udziałem dru- | 
żyny mistrzowskiej Czechosłowacji, 
oraz turnieju z udziałem mistrza 
Pytlasińskiego. 

Wspomniany tydzień sportowy | 
przyczyni się niewątpliwie do spo- 
pularyzowania idei budowy stadjo- 
nu w Wilnie. 

Piłka nożna. - 

Turniej piikarski na rzecz budo- 
wy stadjonu sportowego miasta 

Wilna. 

W drugi dzień Zielosych Świąt — 
na boisku sportowem Makabi (ul. 
Wiwulskiego) odbędzie się na rzecz 
budowy „stadjonu sportowego m. 

* Wilna turniej piłki nożnej z udzia- 
łem czołowych drużyn wileńskiego 
okręgu. 

O godz. 
poeae zostaną zawody: A. Z. 

Leg. 
Zwycięscy tych zawodów roze- 

grają mecz o godz. 16. O godz. 
17 spotka się pogoń z Makabi, zaś 
o godz. 18.30 zwycięscy w zawo- 
dach popołudniowych staną do fi-- 
nału o tytuł mistrza turnieju. 

Zawody powyższe budzą duże 

  

11 przed południem 

Ž. A. K. S., Ognisko—1 pp. 

  

zainteresowanie w szerokich kolach | 
ludności mieszkańców Wilna. 

Przypuszczać należy, że publicz- 
ność wileńska poprze tę imprezę, 
która łącząc przyjemne z pożytecz- 
nem ma zasilić fundusz budowy 
stadionu.   

  

 



- Warunki przeta: 

Konkurs na wykonanie 
modelu taczanki. 

е Departament Artylerji M. S. Wojsk. roz- 
pisuje konkurs na wykonanie modelu ta- 
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KRONIKA. 
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i Dziś: Erazma B. M. 
Piątek | jutro: Franciszka Karoc. W. 

3 Wschód słońca—g. 3 m. 25 
czerwca | Zachód _ „ _ &19 т. 47 

i OSOBISTE. 

— Kurator Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego dr. Antoni Ryniewicz 
dnia 2 b. m. wrócił z Warszawy i 
objął urzędowanie. х 

MIEJSKA, 

— Posiedzenie Komitetu Roz- 
budowy m. Wilna. We środę 8 
czerwca r. b. odbędzie się posie- 
dzenie Komitetu Rozbudowy —m. 
Wilna. Na posiedzeniu tem załat- 
wione będą ostatecznie podania 
petentów w sprawie przyznania 
pożyczek na remonty domów po- 
łożonych przeważnie na przed- 
mieściach. 

Do wydawania przyznanych po- 
życzek Komitet Rozbudowy przy- 
stąpi prawdopodobnie w drugiej 
połowie czerwca. (s) 

— Wstęp na górę Zamkową, 
Wobec rozpoczęcia się sezonu let- 
niego— Magistrat m. Wilna chcąc 
udostępnić szerszej publiczności 
korzystanie z góry Zamkowej, za- 
rządził, by wejście na wspomnianą 
górę otwarte było dla publiczności 
od godz. 7-ej rano, anie od godz. 
9-tej jak to miało miejsce dotych- 
czas. ($) 

— O historyczny charakter 
Wilna. Dowiadujemy się, iż Zwią- 
zek Literatów łącznie z szeregiem 
innych towarzystw kulturalnych 
postanowił wydać odezwę wybor- 
czą, nawołującą, aby w nowym 
składzie Rady Miejskiej dbano o 
zachowanie charakteru historyczne- 
go m. Wilna i o potrzeby kultu- 
ralne ludności, Jak wiadomo spra- 
wy te w dawnej Radzie Miejskiej 

_ były zupełnie zaniechane. (s) 
— Posterunek policyjny w 

ogrodzie Bernardyńskim. Wobec 
coraz częściej powtarzających się 
zajść i awantur w ogrodzie Ber- 
nardyńskim, wpływających odstra- 
szająco na uczęszczanie publiczno- 
ści do wzmiankowanego ogrodu— 
Magistrat m. Wilna zwrócił się do 
Komendy Policji Państwowej, by 
ta zechciała postawić w ogrodzie 

_' Bernardyńskim stały posterunek 
policyjny. (S) 
Bi: WOJSKOWA 

— Szef sztabu D.O.K. Grod- 
no u p. wojewody. W dniu 2-go 
czerwca 1927 roku p. wojewoda 
wileński przyjął nowo-mianowane- 
go szefa sztabu Dowództwa Okrę- 
gu Korpusu w Grodnie ppłka Szta- 
"bu Generalnego d-ra Stanisława 
Krzyckiego. 

— Uzupełnienie książek in- 
walidzkich. Stosownie do okólni- 
ka Ministerstwa Komunikacji Dep. 
Ш z 5.II1.27 o ulgowych przejaz- 
dach inwalidów wojennych biletowe 
kasy kolejowe będą wydawały bi- 
lety ulgowe na podstawie zaświad- 
czeń po uprzedniem okazaniu ksią- 
żeczki inwalidzkiej z fotografją. 

„lnwalidzi wojenni, którzy do- 
tychczas nie posiadają książeczek 
inwalidzkich lub posiadają nieza- 
opatrzone w fotografję, mogą o- 
trzymać je we właściwej dla miejsca 
zamieszkania Powiatowej Komen- 
dzie Uzupełnień. 

Inwalidzi wojenni z utratą zdol- 
ności zarobkowej poniżej 15% też 

  

PRZETARG. 
: Dyrekcja K. P. w Wilnie ogłasza niniejszem 
nieograniczony przetarg na wykonanie robót ziem- 

ch przy rozbudowie st. Stołpce w ilości około 
1000 mtr* Przy wyborze uwzględniane 

«kge oferty firm zarejestrowanych, które 
si $ wykonanemi więks:emi robotami w powyższym 
zakresie, przyczem Dyrekcja K. P. zastrzega sobie 
prawo wyboru oferenta. Wadjum w sumie 3000 zł. 
należy składać w sposób, przewidziany rozporzą- 
dzeniem Min. Skarbu Nr. 872/DB/3/017624 z dnia 
21. IV. 1925 r. w Wydziale Rachunkowym Dyrekcji 

' K.P. lub przekazać na rachunek Dyrekcji przez 
° Р. К. O.; kwit o wpłaceniu wadjum winien być 

‚° dołączony do oferty, która musi być złożona do 
‚° godz. 12 dnia 30 czerwca 1927 r. do specjalnej 

skrzyni, znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji. 
u i warunki techniczne przeglądać 

można codziennie w dnie powszednie mię: 
13 godz. w Wydziale Drogowym Dyrekcji 
Wilnie, ul. Słowackiego 2, II piętro, tų 

Firmy obowiązują przepisy M. K. 

kach przetargu. 

4518/570/1V 

czanki kawaleryjskiej. 
Szczegółowe warunki 

- opublikowano w Nr.Nr. 110, 116 i 126 „Mo- 
“ nitora Polskiego", w Nr.Nr. 129, 136 i 143 

„Polski Zbrojnej”, w Nr.Nr. 21 i 
„Przemysł i Handel" i w Nr.Nr. 
„Tygodnika Dostaw", Lwów. 

= z dn. 3. II. 
21 r. Nr. 1/2380/2127 o oddawaniu dostaw i robót 
na P. K. P, ktėre wyszczególnione są w warun- 

Dyrekcja K. P. w Wilnie. 

| Wszechświatowej sławy ROWERY a: 

° “ “ 
„Triumf” ,„B.S.A. 
różnych firm niemieckich i krajowych. 

tego konkursu 

mogą zamieniać tymczasowe za- 
świadczenia na książeczki inwa- 
lidzkie z fotografją. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Przyjazd akademików z Ło- 
twy. Dn. 4 bm. o g. 8 rano przy- 
będzie do Wilna wycieczka 29 ło- 
tewskich akademików, należących 
do socjalno-demokratycznego sto- 
warzyszenia akademików na Ło- 
twie. Przyjęcie zagranicznych gości 
organizuje T-wo Uniw. Robotnicz. 
Dla zetknięcia mających przybyć 
Łotyszów ze środowiskiem akade- 
mickiem Wilna, T. U. R. zwróciło 
się do ogółu radykalnych sfer aka- 
demickich z wezwaniem wzięcia 
a= udziału w przyjęciu go- 

ci. 
1: Konferencja porozumiewawczą 
odbyła się wczoraj w lokalu PPS., 
przy nader licznej obecności rady- 
kalnej młodzieży akademickiej U. 
S. B. Zebranie wyłoniło z pośród 
siebie komitet przyjęcia akademi- 
ków łotewskich, w skład którego 
weszli dwaj przedstawiciele mło- 
dzieży robotniczej (z T.U.R.), oraz 
trzech akademików U. S. В. 

Akademicy łotewscy zabawią w 
Wilnie do godz. 6 popoł., poczem 
udadzą się do stolicy. (b) 

— Kurs wakacyjny dla na- 
uczycieli Polaków z zagranicy. 
W celu umożliwienia nauczycielom 
z zagranicy nawiązania łączności z 
krajem, Ministerstwo W. R. iO.P. 
organizuje w Krakowie na Wawelu 
w czasie od 4 do 27 sierpnia r. b. 
włącznie kurs wakacyjny języka i 
kultury polskiej dla nauczycieli Po- 
laków, pracujących zagranicą w 
szkołach odpowiadających polskim 
szkołom powszechnym. W progra- 
mie kursu przewidziane są bliższe 
i dalsze wycieczki po krajue 

Wpisowe na kurs wynosi 10 
złotych. Na życzenie zapewnia się 
uczestnikom utrzymanie przez cały 
czas trwania kursu za 150 złotych. 
Zapisy powinny być dokonywane 
na kartach wpisowych, które moż- 
na otrzymać we właściwych urzę* 
dach konsularnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Urzędy te udzielają także 
informacyj co do ulg paszportowo- 
wizowych, przyznawanych osobom, 
przyjętym na kurs przez Minister- 
stwo Oświecenia. 

— Średnia Szkoła Handlowa 
Stow. Kupców i Przemysł. Chrześc. 
m.Wilna rozpoczęła z d. 1 czerwca 
przyjmowanie podań od nowowstę- 
pujących kandydatów. Podania 
przyjmuje kancelarja szkoły (ulica 
Biskupia 12) od g. 8—1 ppł. 

2Е ZWIĄZ. I STOWARZ, 

— Zjazd oficerów rezerwy. 
Zarząd Okręgowy Związku Ofice- 
rów Rezerwy w Wilnie podaje do 
wiadomości, iż tegoroczny walny 
zjazd delegatów Z. O. E. odbę- 
dzie się w Krakowie w dn. 18i 19 
b. m. Oprócz delegatów mogą 
wziąć udział w ziezdzie wszyscy 
oficerowie rezerwy. 

Zainteresowani proszeni są zgło- 
sić się do sekretarjatu (Mickiewi- 
cza 13) w godzinach 17.30, 19.30, 
do dnia 10 czerwca r. b. 

Zniżki kolejowe, oraz mieszka- 
nia w Krakowie będą zapewnione. 
в; — Do wszystkich drobnych 
kupców, handlarzy i przemys- 

    
   

będą je- 
wykażą 
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łowców chrześcijan w Wilnie. W 
dniu 6 czerwca, o godz. 5-tej po 
poł. w domu Nr. 1 przy ulicy Za- 
walnej, wejście od ulicy, odbędzie 
się ogólne nadzwyczajne zebranie 
związku z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Zadania związku. 
2) Sprawy organizacyjne. 
3) Wolne wnioski. 
Zapisy członków odbywać się 

będą przy wejściu na zebranie. 
Wszyscy drobni kupcy, prze- 

mysłowcy i handlarze chrześcijanie 
stwierdźcie swą łączność i stawcie 
się jaknajliczniej, gdyż tylko w jed- 
ności nasza siła. Zarząd. 

ZEBRANIA J ODCZYTY. 

— Zebranie zwyczajne Stow. 
Lekarzy Polaków w Wilnie odbę* 
dzie się w piątek 31-go czerwca 
r. b. o godz. 7 m. 30 w lokalu 
Wileńskiego Tow. Lekarskieg0— 
Zamkowa 24 z udziałem profė- 
sora Adama Karwowskiego z Po- 
znania, który wygłosi odczyt w 
sprawie organizacji zawodowej le- 
karzy w Polsce. 

ZABAWY. 

Dziś w piątek, 3 bm. o g. 8.30 

w sali Klubu Przem.-Handl. (Mic- 

kiewicza 33) odbędzie się koncert 

pożegnalny z bogatym programem 

p. Marji de Carmarie, która opusz- 

cza Wilno na dłuższy czas. 

Bilety od 1 złot. można dostać 

w księg. „Lektor* (Mickiewicza 4) 

i przy wejściu. 

ROZNE. 
— Jednodniówka Szkolnictwa 

Zawodowego. W związku z Wy- 
stawą Szkół Zawodowych, która 
się odbędzie między 10 a 16.VI rb. 
Zrzeszenie Polskiego Nauczyciel- 
stwa Szkół Zawodowych wyda 
„Jednodniówkę Szkolnictwa Zawo- 
dowego" zawierającą informacje o 
rozwoju na terenie Wileńszczyzny 
różnych typów szkół, a więc: han- 
dlowych, technicznych, przemysło- 
wych żeńskich, ogrodniczych, rze- 
mieślniczych i dokształcających. 

Zwracamy się do ogółu społe- 
czeństwa—zwłaszcza do kupców i 
przemysłowców polskich z gorącą 
prośbą o poparcie tego wydaw- 
nictwa. 

— Zezwolenie. Urząd Woje- 
wódzki zezwolił Związkowi Arty= 
stów Sztuki Kinematograficznej w 
Wilnie na sprzedaż znaczków 10 i 
20 groszowych na terenie woje- 
wództwa wileńskiego w celu ze- 
brania odpowiednich funduszów na 
zakupienie aparatu kinematograficz- 
nego i założenie własnej doświad- 
czalni. (s) 

— Tydzień Czerwonego Krzy- 
ża Polskiego na ustach wszyst- 
kich mieszkańców Wilna, którzy 
niewątpliwie nie poskąpią chociaž- 
by jak najdrobniejszych ofiar na 
pogotowie sanitarne Czerw. Krzy- 
ża tak potrzebne nam wszystkim 
zarówno w czasie pokoju, jak 
wojny. We wszystkich urzędach, 
instytucjach państwowych, społecz- 
nych i t. d. delegowani przez za- 
rząd każdej instytucji dwaj pracow- 
nicy zapisują chętnych w poczet 
członków P. C. K. Czwartkowa za- 
bawa sportowa miała wielkie po- 
wodzenie. Na sobotnim koncercie 
w ogrodzie Bernardyńskim praw- 
dziwą atrakcją będą występy zna- 
nej śpiewaczki Skowrońskiej, ar- 
tysty śpiewaka Ludwiga, Oraz po- 
pisy choreograficzne znanej tancerki 

   
       

  

  

Biaro Elektro I Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 1 /, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych 1 radjowych. 

Maszyny do szycia, Ceny konkurencyjne. 
Patefony , gramofony Ą se” 7 © 777 "sz62 

WSZYSTKO NA RATY! 4397 
Wielki wybór płyt patefonowych i gramofonow. Mieszkanie 
Skrzypce, bałałajki, gitary, mandoliny, lustra, 4 pokoje, przedpokój, 

22 zabawki dla dzieci i różne artykuły sport. poleca $ kuchnia, 2 wejścia, na 

We | „UNIWERSAL* Wielka 21. () parterze do wynajęcia 
15 i 16 Pp. wojskowym i urzędnikom państw. warunki dogodne przy ul. Zarzecze Nr. 20. 
4519/724 Spytać u dozorcy. 4526 

    

W niedzielę Zielonych Świąt wiel- 
ka zabawa również w ogrodzie 
Bernardyńskim. Niechaj każdy wil- 
nianin da datek choć groszowy 
podczas zbiórek na ulicach nasze- 
go miasta. 

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

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 I zł. do nabycia 
wcześniej w biurze „Orbis* (Mickiewicza 
11) i w dzień koncertu w kasie teatru 
od godz. 5.ej popoł. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). 
Dziś i jutro „Pani prezesowa”. 

. — Popołudniówki świąteczne. W 
niedzielę o godz. 4 m. 30 popoł. i w po- 
niedziałek również o godz. 4 m. 30 pp. 
dwa pożegnalne występy p. M. Malano- 
wicz- Niedzielskiej. 

W niedzielę grana będzie komedja 
„Łatwiej przejść wielbłądowi*... 

W poniedziałek zaś „Simona* Devala. 
Ceny najniższe od 15 gr. 
— Otwarcie sezonu w Teatrze Le- 

tnim nastąpi w środę dn. 8 czerwca. 
Zjeżdża do nas zespół operetki war- 

szawskiej pod kier. art. W. Winisszkie- 
wicza. 5 

Na otwarcie sezonu grana będzie 
najnowsza operetka K. Kalmana „Księž- 
niczka cyrkówka*, ciesząca się w sezonie 
bieżącym w Warszawie i zagranicą ol- 
brzymiem powodzeniem. 

Radjo. 
PIĄTEK 3 czerwca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 
czny i komunikat „P. A. T.*. 

15.00. Komunikaty gospodarczy i meteo- 
rologiczny, oraz nadprogram. 

15.30. Przerwa. 
16.30. Komunikat harcerski. 
16.45. Odczyt p. t. „Strzelectwo jako 

sport obrony narodowej”, wygłosi ka- 
pitan M. Fularski. 

17.10. Audycja, poświęcona muzyce i po- 
ezji angielskiej. Utwory; J. Fielda, Mac 
Dowella, Onslowa, Scotta i in.; utwory 
współczesnych liryków angielskich—re- 
cytacje p. Boelkego; urywki z „Romeo 
i Julja“pp. Malicka i Węgierko. 

19.00. Rozmaitości wypowie p. L. La- 
wiński. ; 
19.20. Komunikat rolniczy. 
9.35. Odczyt p. t. „Wartości kulturalne 
Anglji“, wygłosi prof. A. Tretiak. 

20:20. Odczyt o muzyce angielskiej, wygł. 
prof. St. Niewiadomski. 
„30. Koncert wieczorny, poświęcony 
muzyce angielskiej. Wykonawcy: Or- 
kiestra P. R., chór akademicki koła 
muzycznego pod dyr. prof. P. Maszyń- 
skiego, p. Berta Crawford (śpiew), dyr. 
Józet Ozimiński (dyrekcja i skrzypce), 
oraz prof. Ludwik Urstein (akompan- 
jament). ь 
Utwory Sulivana, London-Ronalda, Bi- 
skopa, Dowlanda, Morley'a, Haendla, 
Marshalia, Dowella i in. я 

22:00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. Sygnał czasu, komunikat P. A. 
T. nadprogram. 

Program koncertów zagranicznych. 

Neapol 333,3 m. 

21.00. „Adrjanna Lecouvreur“ opera Cilea 
(wyjątki). 

Budapeszt 555,6 m. 

19 00. Transmisja z opery. 

Monachjum 535,7 m. 

1930. „Dom trzech dziewcząt” operetka 
w 3 aktach Jessela. 

Wykłady pedagogiczne przez radjo. 

Program wykładów pedagogicznych 
organizowanych staraniem Min. W.R.i O. 
P.i przeznaczonych przedewszystkiem dla 
nauczycielstwa, obejmie w czerwcu r. b. 
następujące odczyty: 6 b. m. wiz. p. Z. 
Piotrowski: Drogi kształcenia zawodo- 
wego -- wskazówki dla rodziców i mło- 
dzieży; 13 b. m. wiz. p. W. Byszewski: 
Szkolnictwo handlowe w Czechosłowacji: 
20 b. m. wiz. p. M. Zaborowska: Szkoły 
zawodowe dla dziewcząt; 27 b. m. p. M. 
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Egzamina aplikantów sądo- 
wych w Wilnie. 

W dniu 1 czerwca b. r. odbyły 
się przy Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie egzamina aplikantów sądowych, 
którzy odbyli przepisaną dwuletnią 
praktykę sądową. 

W skłąd komisji egzaminacyj- 
nej wchodzili: wiceprezes Sądu A- 
pelacyjnego p. Bochwic, prezes Są- 
du Okręgowego p. Szczepkowski, 
prokurator Sądu Okręgowego p. 
Sztejaman p. sędzia Piłsudski oraz 
adw. prof. U. S. B. Petrusewicz. 

Do egzaminów stawało 12 apli- 
kantów. Z tej liczby z wynikiem 
bardzo dobrym zdali: Kazimierz 
Abramowicz, Juljusz Pines, Zyg- 
munt Chrzanowski, Czesław Poło- 
wiński, Stanisław  Wiesiolowski i 
Zygmunt Łupkowski i z wynikiem 
dobrym: Szczepan Wilewski, Ta- 
deusz Wirszyłło oraz Wiktorja Za- 
wadzka. Dwunastemu aplikantowi, 
który miał przystąpić do egzami- 
nów odroczono termin ich skła- 
dania. 

Po uzyskaniu tego stopnia apli- 
kanci, którzy chcą się poświęcić 
sądownictwu muszą odbyć jedno- 
letnią praktykę w charakterze za- 
stępców sędziów śledczych i sę- 
dziów pokoju. 

Aplikanci, którzy poświęcają się 
palestrze muszą odbyć 2 letnią a- 
plikanturę adwokacką. 

W razie objęcia służby państwo- 
wej aplikanci otrzymują 7 stopień 
urzędniczy. 

Skazany w I instancji na 
karę Śmierci — w drugiej 

uniewinniony. 
W dniu 24 sierpnia 1924 roku 

do mieszkania pisarza majątku, 
Nacz-Chlebowska gminy sieniaw- 
skiej, powiatu nieświeskiego wtar- 
gnęło 2 bandytów, którzy po ste- 
roryzowaniu znajdującej się tam 
służącej kazali się zaprowadzić do 
ekonoma Wędrowicza. Służąca pod 
groźbą rewolwerów spełniła ich 
rozkaz. Ekonom Wędrowicz pod te- 
rorem bandytów zapukał do okna 
właścicieli majątku Święcickich wo- 
łając „proszę otworzyć—to ja eko- 
nom“. Właścicielka majątku Świę- 
cicka nie przeczuwając nic złego 
otworzyła drzwi wejściowe. Wów- 
czas do wnętrza wtargnęło kilku- 
nastu bandytów, którzy skatowali 
domowników i zrabowali wszystko, 
co tylko dało się załadować na 
furmanki. 

Po przeprowadzeniu rabunku 
bandyci zaprowadzili Stefana i Gu- 
stawa Święcickich do oddzielnego 
pokoju i tam na komendę słynne- 
go herszta wspomnianej Landy Ar- 
szynowa obu w okrutny sposób 
zamordowali. 

Przeprowadzona natychmiast 0- 
bława policyjna nie dała pozytyw- 
nych rezultatów. Bandyci zbiegli. 

A tymczasem po tym napadzie 
banda Arszynowa w dalszym ciągu 
operowała na Ziemiach Wschod- 
nich napadając na majątki, poste- 
runki policji, a nawet na wsie i 
miasteczka. Była nieuchwytną. Wia- 
domem tylko było, że składa się 
ona z elementu miejscowego a 
tylko na jej czele stoją emisarjusze 
  

Dzierzbicka. Rzut oka na szkolnictwo 
polskie w roku 1926-1927. 

„Odczyty wygłaszane będą nadal na 
stacji nadawczej Polskiego Radja w 
Warszawie w poniedziałki o g: 17 m. 30. 

bolszewickiej szkoły partyzanckiej 
w Mińsku. 

I tak banda ta obrabowała sta- 
cję Lachowicze, majątek Nowy 
Dwór, majątek Niskie w powiecie 
baranowickim i t. d. 

Napad bandy Arszynowa na 
autobus na szosie Lachowicze—Sie- 
niawa był ostatnim. 

Porucznik Slendziński, który 
jechał tym autobusem, gdy zorjen- 
tował się, że ma do czynienia z 
bandą rabunkową,- da! kilka strza= 
łów rewolwerowych, którymi jed- 
nego z bandytów zabił na miejscu, 
jednego zaś ranił. 

Wtedy dopiero dochodzenie i 
likwidacja bandy Arszynowa poto- 
czyła się naprzód. W kilka już dni 
po napadzie aresztowano kilku 
bandytów, którzy wyrokiem sądu 
doraźnego zostali rozstrzelani. 

W kilka tygodni później aresz- 
towano pozostałych uczestników 
napadu na autobus, którzy stanęli 
przed sądem zwykłym. 

Sąd Okręgowy w Nowogródku 
skazał: Jana Cwirkę i Piotra Sa- 
waściuka na karę Śmierci, Tadeu- 
sza Stankiewicza na bezterminowe 
ciężkie więzienie, oraz Aleksandra 
Hurpskiego, Tomasza Zimorodz- 
kiego, Jana Sawasemka, Kazimie- 
rza i Konstantego Fiedorowiczów 
na karę c. więzienia od 8—15 lat. 

W międzyczasie został areszto- 
wany jeszcze jeden domniemany 
uczestnik napadu Jan Chlust. Ku- 
zyni jego Józef i Konstanty Chlu- 
stowie mieli słyszeć jak powiedział: 
„Ja was tak zabiję, jak Šwiecic- 
kich”. 

Do tego dołączyło się jeszcze 
rzekome poznanie Chlusta przez 
Święcicką, jako uczestnika napadu. 

Sąd Okręgowy w Nowogródku 
skazał go na karę Śmierci przez 
rozstrzelanie. 

Od tych wyroków skazani od- 
wołali się do Sądu Apelacyjnego i 
w dniu wczorajszym Sprawa ta 
znalazła się na wokandzie wileń- 
skiego Sądu Apelacyjnego. 

Obie te sprawy były rozpatry- 
wane łącznie. Skazanego na karę 
śmierci Jana Chlusta bronił mec. 
Engiel, który analizując motywy 
wyroku |-ej instancji wykazał, iż 
są one na niczem nieoparte. 

To też Sąd wydał wyrok, na 
mocy którego Jan Chlust został 
uniewiniony. е 

Co do pozostalych, to Sąd 
Apelacyjny zatwierdził wyrok l-ej 
instancji. 

Listy do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorzel 

Uprzejmie proszę O łaskawe zamiesz- 
czenie na łamach poczytnego Pańskiego 
pisma „Kurjer Wileński* następującego: 

W dniu I b. m. umieszczony został 
w „kurjerze Wileńskim" list otwarty 
Stowarzyszenia Białoruskiego „Abjednań- 
nie“ w Grodnie, w którym zarząd tegcż 
Stowarzyszenia dyskredytuje moją osobę, 
twierdząc ,że nie mam prawa występować 
w imieniu tegoż, oraz powiadamia o wy* 
kluczeniu mnie z szeregów Stowarzy- 
szenia. 

Stwierdzam, że prawdą jest iż nie- 
mam prawa an w imieniu Sto. 
warzyszenia „Abjednańnie" ponieważ ta- 
kowe nie egzystuje, co w każdej chwili 
można stwierdzić w Starostwie Grodzień- 
skiem, list zaś jest zwykłym szantażem 
politycznym. 

Niezależnie od powyższego sprawę 
powyższą skieruję na drogę sądową ce- 
lem pociągnięcia samozwańczego Zarządu 
nieistniejącego Stowarzyszenia do odpo- 
wiedzialności karnej. 

Racz Panie Redaktorze przyjąć wy- 
razy wysokiego szacunku i poważania 

Stanisław Wołejszo. 
Wilno, ul. Piotra i Pawła 9, 
Dnia 2. VI. 1927 r. 

Na tem dyskusję wyczerpujemy 
(Red). 

    

0000000 Cerata, linoleum, chodniki jutowe, 

  

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

Wykonuje wszelkie robety drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokladnie. 

Y, 
DRUKI KOLGROWE I ILUSTRACYJNR 

WYKONANIB DOKŁADNE I SUMIENNE. 

mniejwięcej in- 
Pracy teligentnej po- 
szukuje studentka U.S.B., płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich 
dobrze obeznana z pracą do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

PE y apteczną. Oferty do Adm. 
u l. WIŁDSZTEJNA, Wilno Rudnicka 2. „Kur. Wil", Jagiellońska 

Ceny najtańsze. 3897 3, dla M. P. 4335 0 

Pożyczki Ma fony drewnie 0a 
w pobliżu centrum z ład- 

  

udzielamy na bardzo do- ° 
godnych warunkach pod = A Ca Ogłoszenia 
Odpowiednie  zabezpie- 3". й do 

czenie, : T : с 
Wileńskie Biuro Wileńskie Biuro J (ra Wilońskie i 

Komisowo - Handlowe Komisowo - Handlowe Į 
ul. Mickiewicza 21, WK ul. Mickiewicza 21, tel. 152 przyjmuje 

520-1 4521-1 

„Optyloi“ ad <A e 

Pokoj 
na najbardziej 

dogodnych czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 

Wielka 60 Wielki wyka о warunkach 
rów Wróc Ok 70 do Wynajęcia ADMINISTRACJA 
receptach   

Majątki 
ziemskie kupujemy- 
sprzedajemy do- 

godnie 

Dom H./K. „ZACHĘ- 
TA“, Gdańska 6, I pię- 
tro, tel. 9-05. 4511-2 tro, tel. 9-05.       

Gotówkę 
w każdej sumie loku- 
jemy dogodnie pod 

mocne zabezpieczenia 

Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, | 

2 EE Wejście frontowe. 

Najstar- Zarzecze 17-13 „Bpłyt-Rabi” sxs Irma 
w kraju założ. w 1840 r. 

„Kurjera Wileńskiego ° 

Jagiellońska 3. 

ИМАМ ЛАЛА      

  

    

  

Czy zapisałeś się na członka 

оОЙ Рр 

ui. Dominikańska 17, ° 
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5103 | g Letnisko į godną komunikacją w po- Popieraicie ` 
do PE ŻE bliżu : tanio do opierajcie 
można pojedyńczo. M sprzedania. 

E Koloniauil (5kim. R _ wileńskie Biuro Ligę Żeglugi 
Ą ©ч Wilna) d. Nr 7, [) Komisowo - Handlowe Morskiej i Rzecznej 

uwłaśc.Marji Jasus py (JI, Mickiewicza 21. 
| telef. 152. 4521 (0900000006) 
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