
(i 
a
 
i
 
a 

a 
A 

a 
a
i
 
s
a
 

s
a
 

T 
A 
„p
zp
 

ia 
sa
 

ЕН
, 

о
я
 

N
T
 
a
a
 
o
 

a
ż
 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 
  

Rok IV. Nr. 130 (879) 

KURJER WILEŃSKI 
Wilno, Piątek 10 czerwca 1927 r. 
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Cena 20 groszy. 
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Wskrzeszanie wczorajszych hasel. 
Paryż, w czerwcu 1927 r. 

Niespełna pół dnia trwa wpraw- 

dzie przejazd z Paryża do Londy- 

nu, aż paru lat trzeba jednak było 

na urządzenie nietylko uroczystego, 

ale i bardzo serdecznego przyjęcia, 
którego doznał w Anglji prezydent 

Rzeczypospolitej Francuskiej. Bez- 

stronność nakazuje stwierdzić, że 

nostalgja za utraconym Rajem po- 

litycznym daje się dziś wyraźnie 

odczuwać na Downing-Street, że 

nad wskrzeszeniem Entente Cor- 
diale wielkobrytyjscy dyplomaci w 

obecnej chwili zwłaszcza gorliwie 

pracują. Wyliczać ponownie przy- 

czyny tego nawrotu, wymieniać 

raz jeszcze Chiny, Rosję, Egipt, 

etc? Czyż nie są to okoliczności, 

znane każdemu czytelnikowi pism 

codziennych. Należy raczej zasta- 

nowić się—bodaj pobieżnie — jakie 

istnieją realne szanse neo-aljansu, 

projektowanego przez Foreign-Of- 

fice, jakie panują teraz nastroje 

na Quai d'Orsay, a przedewszyst- 

kiem co myśli o tem społeczeń- 

stwo francuskie. Ze względu bo- 
wiem na mającą się rozegrać w 

niedalekiej stosunkowo przyszłości 

kampanję wyborczą i na tradycyj- 

ne wprost zainteresowanie, okazy- 

wane przez szerokie warstwy lud- 

ności zagadnieniami polityki mię- 

dzynarodowej, opinja kraju staje 

się czynnikiem, który nie może być 

zapoznany przez miarodajne sfery 
rządowe. Tembardziej, iż aktual- 

ność problematu potęguje fakt, iż 

osią koncepcji  aljansowej jest 

wszak w gruncie rzeczy kwestja 

taktyki wobec Rosji Sowieckiej, a 

z tem — w pojęciu Francji—ściśle 

wiąże się sprawa ruchu komuni- 

stycznego na gruncie tutejszym, 

oraz takie lub inne widoki na 

częściową chociażby spłatę długów 

carskich. 

Ma społeczeństwo Świadomość 
tego, że przyjażń, przypieczętowa- 

na tak obficie przelaną wspólnie 
krwią, osłabił szereg powojennych 

konferencyj, zwoływanych zazwy- 

czaj za inicjatywą Londynu, a sy- 

stematycznie zmierzających ku 

utrwaleniu pokoju wszechświatowe- 
go na podstawach, sprzecznych 

często z treścią i duchem Traktatu 

Wersalskiego. Francuska polityka 

nolens volens podporządkowywała 

się hasłom, głoszonym przez an- 

gielskich mężów stanu. W błękit- 

nych wodach Morza Śródziemnego 
i jezior Szwajcarskich topniał po- 

woli kryształowy blok Entente Cor- 
diale, ostatecznie przekształcony w 

Locarno na porowatą galaretę En- 
tente Europeenne, uroczyście pro- 
klamowaną, jako zwrotny punkt w 

w dziejach stosunków międzyna- 

rodowych, jako zasadniczy dogmat 

wiary politycznej, obowiązujący 

rządy społeczeństwa, i nawet po- 

szczególne jednostki. Pakt Locarneń- 

ski uzyskał prawa obiegowej walu- 

ty dyplomatycznej, posiadającej 

ustabilizowany kurs międzynarodo- 

wy, stał się zaufania godną polity- 

ką ubezpieczeniową od napaści 

zbrojnej, kradzieży terytorjalnej i 

innych „nieszczęśliwych wypad- 

ków*. 

Komunikat oficjalny, streszcza- 

jący wyniki pobytu panów Dou- 
mergue'a, Oraz Brianda w Londy- 

nie, i tłumaczący konieczność „za- 

cieśnienia Entente Cordiale, która 

i nadal pozostaje najtrwalszym fun- 

damentem pokoju w Europie* wy- 

wołał bardzo silne wrażenie i bar- 

dzo różnorodne komentarze we 
Francji. Wizyta nie była aktem pla- 

tonicznej kurtuazji, Briand odbył 

z Chamberlatnem dłuższą rozmo- 

wę poufną, można więc i należy 

oczekiwać praktycznych wyników 

tej podróży. „Zarówno na Dale- 

kim Wschodzie, jak i w Europie 

cenna dziś dla Wielkobrytanji jest 

przyjaźń Francji. Wypowiedzenie 

sojuszu z Japonją nie pomogło 

jej uzyskać w Chinach czynnego 

poparcia ze strony Stanów Zjed- 

noczonych, choć zdawało jej się, 

iż może na to liczyć, poświęciw- 

szy Tokjo dla Waszyngtonu. 

Ukonstytuowanie bloku anti - so- 

wieckiego w Europie spełzło na 

niczem, gdyż okazało się, że inte- 

resy poszczególnych krajów są i 

w tej dziedzinie polityki nadto roz- 

bieżne. Flirt zaś z Włochami 

miał tę jedną dobrą stronę, iż wy- 

kazał Anglji niebezpieczeństwo sy- 

stematycznej współpracy z imper- 

jalizmem o tak gwałtownem tem- 

pie, w jakiem prowadzi sprawy p. 

Mussolini. Niewątpliwie pomoc 

Foreign-Office w kwesji okupacji 

Nadrenji może okazać się skutecz- 

ną, nasza natomiast współpraca w 

walce z agresywnym bolszewizmem 

i w rozwiązaniu problematu chiń- 

skiego jest wprost niezbędna, mo- 

żemy to Śmiało sobie rzec". 

W imię właśnie owej, jasno 

przez „Diplomaticusa* w „L'impar- 

tial Francais" sformułowanej, a ży- 

ciowo tak rozumnej maksymy: „don- 

nant—donnant" wyraża senator G. 

Reynald, wice- prezes Komisji Spraw 
Zagranicznych, nadzieję, žė Anglja— 

niemniej szczerze od Francji prag- 

nąca utrwalenia pokoju powszech- 

nego — czuwać będzie nad posza- 

nowaniem obowiązujących trakta- 

tów i kategorycznie sprzeriwi się 

przeto wszelkiemu kwestjonowaniu 

istniejących dziś gran.c. Jedynie 

chęcią zapobieżenia ewentualnym 

konfliktom zbrojnym kieruje się 

Francja, utrzymując w prowincjach 

Nadreńskich odpowiedni 

gent wojsk, gdyż opinię publiczną 

musi poważnie niepokoić wojowni- 

czy duch większości narodu niemiec- 

kiego, gwałtownie  protestującej 

przeciwko obecnemu  statutowi te- 

rytorjalnemu i nieustannie grożą” 

cej rozwiązaniem tej kwestji... mie- 

czem. Specjalną uwagę zwraca se- 

nator Reynald na obelżywy, wyzy- 

wający ton prasy niemieckiej: wo- 

bec Polski. 

Wskrzeszane przez Anglję — w 

imię groźby bolszewickiej — hasło 

Entente Cordiale obejmuje w po- 

jęciu polityków francuskich rów- 

nież i zagadnienie Nadrenji, której 

okupacja zabezpiecza całość tery- 

torjalną Polski i zapobiega krwa- 

wym zatargom. Miarodajne stery 

uważają tę okoliczność za ważniej- 

szą, aniżeli spłatę bardzo, nawia- 

sem mówiąc, problematyczną czę- 

Ści długów carskich, a obiecywaną 

przez „towarzysza Rakowskiego” 

wrazie, jeśli Francja pozostanie nie- 

czułą na zew „perfidnego Albjonu*, 

no i wrazie, jeśli otworzy bolsze- 

wikom odpowiednio wielkie kredy- 
ty. Wewnętrzna zaś polityka gabi- 

netu Poincarego zdaje się śŚwiad- 

czyć, że rodzimego komunizmu 

rząd nie obawia się zbytnio. Z. K. 

Z całej Polski. 
Lwów pomaga Krakowowi. 

LWÓW, 9. VI. (Pat.) Na wczo- 
rajszem posiedzeniu Rady Miejskiej 
uchwalono rezolucję z wyrazami 
współczucia dla miasta * Krakowa 
z powodu ostatniej katastrofy i 
przyznającą 10 tys. złotych dla 
poszkodowanych. 

  

kontyn- 

amowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

Związek Cechów przeciwko Centrokomowi 
Wczoraj w czwartek w godzinach wieczorowych odbyło się posiedzenie przedstawi- 

cieli 17 cechów wileńskich w sprawie wyborów do Rady Miejskiej. 

Jak wiadomo Związek Cechów przed kilku tygodniami wypowiedział się za „Central- 
nym* Komitetem Wyborczym. Zwolennicy Zjednoczonego Komitetu Wyborczego znaleźli się 
w mniejszości. Różnica wyniosła jeden głos. 

Obecnie ta najsilniejsza ostoja „Centrokomu* odstąpiła ostatecznie od Magistratu i jego 
zwolenników. 

Na wczorajszem zebraniu postanowiono jednogłośnie, że Związek Cechów wi- 

leńskich zrywa stosunki z „Centrokomem*, pozostawiając sobie otwartą drogę do 
porozumienia z innemi organizacjami wyborczemi. 

Wczorajszą rozsądną i 
gospodarce magistrackiej zadany został cios potężny. 

  

prawdziwie obywatelską uchwałą Związku Cechów, 

Zjednoczony Polsk 
Komitet Wyborcz 
Uzdrowienia Qospo 

darki Miejskiej 
mieści się przy ul. Jagielloń 
skiej 10, l piętro. Godzin, 
urzędowe od 10 rano do 3-€ 
popoł. i od 5 do 9-ej wiecz 
Prezes Komitetu p. sędzia Ja 
Piłsudski przyjmuje interesa 
tów w mieszkaniu przy ulic 
Portowej Nr. 14, od godz. 9-q 

do 10-ej rano. 

_W ODPOWIEDZI SOWIETOM. | 
WARSZAWA, 9.VI (Pat). Okręgowy sąd w Płoskirowie zasądził Nota rządu polskiego. 

WARSZAWA, 9 VI. (Pat). Nota rządu Rzeczypospolitej, doręczona 
dnia 9 czerwca r. b. przez posła Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, 
p. Patka komisarzowi ludowemu spraw zagranicznych Z. R. S. R. brzmi 
jak następuje: 

W odpowiedzi na notę p. komisarza z dnia 7 b. m. N. 
243/T. mam zaszczyt z polecenia mego rządu oświadczyć co 
następuje: Rząd polski głęboko dotknięty i oburzony faktem 
ohydnego mordu, którego ofiarą padł poseł Związku Socja- 
listycznych Republik Rad w Polsce p. Piotr Wojkow pragnie 
raz jeszcze dać wyraz uczuciom szczerego żalu i oburzenia, 
które w nim wzbudził fakt tego morderstwa. W uczuciach 
tych rząd polski łączy się ze słowami wypowiedzianemi przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do Pana Prezesa Central- 
nego Komitetu Wykonawczego, słowami do których i p. Mi- 
nister spraw zagranicznych dodał wyraz swego ubolewania 
na pańskie ręce, Panie Komisarzu Ludowy. 

Rząd polski tembardziej boleje nad czynem szaleńca na- 
rodowości niepolskiej, -że zdaje sobie doskonale sprawę z po- 
lepszających się stale stosunków politycznych pomiędzy rzą- 
dem polskim, a rządem ZRSR., do czego w dużej mierze 
przyczyniał się nieodżałowanej pamięci poseł Wojkow. 

Wobec tego rząd polski nie może uznać związku pomię- 
dzy wymienionemi w nocie Pana Komisarza Ludowego wy- 

padkami, a faktem popełnionego na terytorjum Rzeczypospo- 
litej Polskiej mordu przez osobnika narodowości niepolskiej 

i krzywdą Państwa Polskiego, faktem, który rząd polski 

i opinja polska najkategoryczniej potępiły. 
Rząd polski, opierając się na zwyczajach międzynarodo- 

wych udziela azylu emigrantom politycznym różnych narodo- 
wości, natomiast zawsze przeciwdziałał i niedopuszczał na 

terytorjum polskiem do jakiejkolwiek bądź planowej akcji, 

skierowanej przeciw któremukolwiek z obcych państw. Dla- 

tego też rząd polski nie może poczuwać się do odpowiedzial- 
ności za czyn szaleńca, który, jak z pierwszych wyników 

śledztwa zdaje się wynikać, jest czynem indywidualnym. 
Rząd polski tembardziej uchylić musi odpowiedzialność, 

że w swoim czasie ofiarowywał przedstawicielowi ZRSR 

stosowną ochronę osobistą, z której jednak poseł Wojkow 
nie chciał, niestety, skorzystać. Poseł Wojkow, zgodnie ze 
swem życzeniem, stale i swobodnie poruszał się w kraju 
bez uprzedzania władz bezpieczeństwa publicznego, które 
między innemi nie były zawiadomione o przejeździe przez 
terytorjum polskie byłego charge d'affaires ZRSR w Lon- 
dynie p. Rozenholza i zamiarze posła Wojkowa powitania 
p. Rozenholza na Głównym dworcu, co niestety ułatwiło 
czyn mordercy. 

Nie mogąc wobec tego, jak powyżej, przyjąć na siebie 
odpowiedzialności za fakt morderstwa, jednakowoż z uwa- 
gi, że czyn ten miał miejsce na terytorjum państwa pol- 
skiego, rząd polski, pragnąc dać wyraz swym uczuciom i 
intencjom i chcąc umniejszyć krzywdę, która spotkała ro- 
dzinę posła Wojkowa, gotów jest rozpatrzeć jaknajprzychyl- 
niej ewentualne życzenia ZRSR. co do odszkodowania ro- 
dziny posła Wojkowa, gdyby ona sobie tego życzyła. 

Na spotkanie zwłok Wojkowa. 
MOSKWA, 9.VI. (Pat.) Dnia 9 b. m. wyjeżdża z Moskwy na spot- 

kanie zwłok Wojkowa delegacja Narkomindieła z członkiem kolegjum 
Narkomindieła Arałowem na czele. 

Prasa francuska o nocie Sowietów. 

PARYŻ, 9.VI (Pat.) Omawiając sprawę zabójstwa Wojkowa „Cau- 
lois* pisze: Europa powinna dać Sowietom do zrozumienia, iż nie bę- 
dzie tolerować „awantury ofenzywy antypolskiej". 

„L Oeuvre” zaznacza: Sowiety nie powinny wznawiać Serajewa. 
Należy ich bezzwłocznie powiadomić, iż mylą się, jeżeli sądzą, że do- 
prowadzą do wydalenia uchodźców rosyjskich antybolszewików. 

„Avenir* uważa, że nota Litwinowa do rządu polskiego jest cał- 
kowicie pozbawiona zdrowego sensu. 

„Figaro* podkreśla, iż zerwanie stosunków między Anglją a Rosją 
Sowiecką zadaje dotkliwy cios autorytetowi Sowietów w Rosji. 

członków antysowieckiej organizacji z Mielnikiem na czele na kar 
Śmierci za rzekome uprawianie szpiegostwa na rzecz Polski. 

Demonstracje w Sowietach. 
MOSKWA, 9.VI (Pat), Radjostacja moskiewska donosi: Wiado, 

mość o zabójstwie posła Wojkowa wywołała wśród rzesz  pracującyci 
Moskwy wybuch niedającego się opisać oburzenia. 

Po skończonej pracy we wszystkich fabrykach i przedsiębiorstwae 
odbyły się liczne wiece, na których powzięto uchwały protestujące prze 
ciwko „nowej prowokacji ze strony imperjalistów*. 

W rezolucji fabryki „Czerwony Październik” 
powiedziane: 

jest między innem 
Żądamy od rządu polskiego jaknajsurowszej kary na za 

bójców Wojkowa oraz zastosowania odpowiednich zarządzeń celem 
okiełzania wyrzuconej z ZSSR szajki monarchistów. 

Analogiczne rezolucje zostały powzięte przez uczestników wiecó 
w szeregu największych przedsiębiorstw Moskwy. 

Po wiecach zwarte tłumy demonstrantów ruszyły ulicami w kie 
runku gmachu komisarjatu spraw zagranicznych.  Demonstranci nieś! 
sporządzone naprędce plakaty z hasłami: „Na nową prowokację odpo) 
wiemy wzmocnieniem sił zbrojnych *, „Wymagamy od rządu stanowczy: 
Środków przeciwdziałania akcji iaszysiów-bandytów”. 

Ta demonstracja bojowej 

wieczora. 

Ё gotowości i rewolucyjnego entuzjazm 
proletarjatu Moskwy przeciągnęła się od godz. 4-ej pp. do późnegi 

W demonstracji brało udział kilkaset tysięcy ludzi. 
W Leningradzie również odbyły się olbrzymie wiece i demonstrą 

cje. Analogiczne wiadomości napływają z wielu innych miast ZSSR. 
Charkowski okręgowy sowiet postanowił rozpocząć natychmis: 

kam panję zdążającą ku wzmocnieniu obronnych sił ZSSR. 
Prezes CIK Piotrowski nawołuje w pismach wszystkich pracują 

cych do stworzenia na Ukrainie eskadry samolotów. Są już widoczn 
pierwsze rezultaty tych nawoływań. 

Napastliwość Sowietów. 
RYGA, 9. VI. (Pat.) W odezwie, wydanej do ludności Z. R. S. R. został: 

w obelżywy sposób zaatakowana Anglja za swą rzekomą akcję anty-sowieck; 
na terenie Z. R. S. R. 

Odezwa wylicza szereg faktów takich, jak zamach na przewodnicząceg: 
wą: komisarzy ludowych Ukrainy Czubara, Piotrowskiego, zamach na czion 
G. P. U. Mesinga i wreszcie rzekome przygotowania zamachu na Bucharina v 
Teatrze Wielkim w Moskwie. Zamach ten miał być dokonany 12 marca. Dnii 
10 marca aresztowano w Moskwie grupę oficerów armji Kołczaka, którym z 
rzucano kontakt z poselstwem angielskiem w Moskwie. ^ 

W odezwie jest mowa o rzekomych przygotowaniach do wysadzenia u 
powietrze Kremla. 

Odezwa jest w zupełności obliczona na zewnętrzne stosunki Rosji i utrzy 
mana w tonie niesłychanie napastliwym. 

Aresztowani rosyjscy monarchiści wileńscy zostali zwolnieni 
Mimo szumnych rewelacyj jed- 

nego z pism wileńskich o „rzeko- 
mym spisku", skonsolidowanej or- 
ganizacji terorystycznej rosyjskich 
monarchistów, „znalezieniu wielu 
dokumentów *, które skonfiskowano 
1 & @, w dniu wczorajszym wyja- 
śniło się, że rewelacje te obliczone 
były tylko na sensację. 

Wczoraj wszyscy aresztowani 
monarchiści rosyjscy w liczbie 24, 
którzy rzekomo mieli tworzyć skon- 
solidowaną organizację terorystycz- 
ną, zostali wypuszczeni na wolność. 
Ostatni zostali wypuszczeni z wię- 
zienia Paweł Aksakow i Michał Ja- 
kowlew wzdęty przez bratni mu or- 
gan „Słowo” do rozmiarów  wiel- 
kiego rosyjskiego bohatera naro- 
dowego i bożyszcza tutejszej mło- 
dzieży rosyjskiej. 

Michał Jakowlew nieomieszkał 
Oczywista, zaraz po wyjściu z wię- 
zienia odwiedzić choć polskie, ale 
zawsze monarchistyczne „Słowo%. 

Podczas rewizyj, jakie przepro- 
wadzono w Wilnie i na prowincji 

u kilkudziesięciu osób  żadnyci 
kompromitujących _ dokumentów 
któreby wskazywały na jakiś bez 
pośredni związek z tragicznym wy: 
padkiem na dworcu kolejowym v 
Warszawie nie znaleziono. 2а 

Stwierdzono jedynie, że zabój 
ca posła sowieckiego Wojkow; 
Borys Kowerda stykał się z tute 
szymi czołowymi monarchistam. 
a między innemi ze wspomniany! 
Jakowlewym. 

Między aresztowanymi znajdd 
wał się również, wczoraj wypusą 
czony na wolność, popularny 1 
Wilnie gazeciarz „Wańka”, któ 
od kilku lat reklamując swój towa 
zapowiada „rozpadek bolszewizmu 
kontrrewolucję w „Rosji* i t. q 
Aresztowanie „Wańki* nastąpiło 
powodu kolportowania monarcl 
stycznego pisma rosyjskiego „Nd 
waja Rosija*, które zaraz po tri 
gicznym wypadku wydało nadz 
czajny dodatek, nawołujący @ 
składania ofiar na rzecz rodzii 
mordercy. 

Nie było zamachu na prochownię w Wilkowicdą 
KRAKÓW. 9.VI. (Pat). Dotychczasowe wyniki śledztwa w spray 

katastrofy w Witkowicach zaprzeczają bezwzględnie możliwości akcji 
botażowej.



2 

ПММа W sprawie MM Rady Nesi 
ywiad z wizytatorem szkół powszechnych przy Kura- 

torjum Szkolnem p. Tadeuszem Młodkowskim. 

  

› 

Przeprowadzając ankietę na te- 
at przyszłej Rady Miejskiej nasz 
półpracownik zwrócił się zkolei 

o kpt. rezerwy, b. komendanta 
jwiązku Strzeleckiego Okręgu Wi- 
fńskiego, a obecnie wizytatora 
kół powszechnych przy Kurator- 
m Szkolnem Okręgu Wileńskiego 
Tadeusza Młodkowskiego, który 

dpowiadając mu uprzejmie na py- 
nia udzielił bardzo cennych uwag. 
Panie wizytatorze! Co powinna 

obić przyszła R. M. w dziedzinie 
bkali szkolnych? 

Aby wysunąć pewne pozytywne 
ostulaty dla przyszłej Rady Miej- 
iej w dziedzinie lokali szkolnych, 
hciałbym naprzód zwrócić uwagę 
a wady, jakie się przejawiały w 
j materji w gospodarce ustępują- 
ej Rady i Magistratu. 

Otóż mogę stwierdzić stanow- 
0, że w ciągu swych blisko 8-io 

Btnich rządów R. M. nic w tej dzie- 
zinie nie zrobiła. Cały szereg 
lzkół znajduje się w lokalach cias- 
ych, ciemnych, zimnych. Niema 
ni jednego gmachu szkolnego, 
tóryby odpowiadał zadaniom, ja- 
ich się wymaga na Zachodzie od 
howoczesnych budynków szkolnych. 
Za wzór może nam w tej dziedzi- 
ie posłużyć łódzki Magistrat, któ- 
y wybudował kilkanaście gmachów, 

niczem nie ustępujących podob- 
ym budynkom na Zachodzie. 

Nasz wileński Magistrat wybu- 
lował jeden, jedyny gmach szkol- 
у przy ul. Rydza Śmigłego, który 
resztą nie wiadomo, kiedy zostanie 
ddany do użytku szkolnictwa. 

Przyszłą więc Radę Miejską 
eka tu ogrom zadań. 
Musi ona przedewszystkiem o- 

racowač na dłuższą metę plan 
iampanji budowlanej. Do budżetu 
luszą być każdego roku wstawio- 

e odpowiednie pozycje, umożliwia- 
ące realizację nakreślonego planu. 
owe gmachy szkolne należałoby 
znosić przedewszystkiem w tych 
lzielnicach, gdzie dotychczasowe 
dowle szkolne są najgorsze, lub 

najdują się (jak to zresztą jest jesz- 
ze dotychczas) tuż przy domach 
ublicznych. 

Gdy chodzi o wewnętrzne urzą- 
zenie lokali szkolnych to musi o- 
lo być takie, by nauczyciele, do- 
ychczas w wielu wypadkach zapa- 
ający z powodu ciasnoty w szko- 

i idącego z tem w parze zadu- 
hu na suchoty — mieli sale prze- 
tronne, jasne i dostosowane do 
otrzeb w tej bardzo ciężkiej pra- 
„ jaką jest zawód nauczycielski. 
Wogóle szkoła musi być jasna, 

oneczna i radosna, by dziecko 
zło do niej z ochotą, zapomina- 
ąc o brudzie i nędzy pozostawio- 
ych na tych kilka godzin pracy 

v domu rodzinnym. Taka szkoła 
będzie najlepszym wychowawcą 
przyszłych budowniczych Polski. 

— A w dziedzinie wychowania 
izycznego? 

Jest to dziedzina, którą na Za- 
hodzie interesuje się całe społe- 
zeństwo, dbając o kulturę fizycz- 
ą młodego pokolenia. U nas spo- 
zeństwo, a zwłaszcza nasz Ma- 

jistrat wykazuje w tym kierunku 

TANISŁAW SROKOWSKI. 

Jak chłop mądrzeję! 
(Garść uwag i spostrzeżeń). 

(Ciąg dalszy). 

Postęp techniczno-gospodarczy 
jczęściej u chłopa nie kroczy 
lm, lecz przeważnie z przebudo- 

h całego jego sposobu myślenia. 
atego też konieczną jest ogólna 
stematyczna praca oświatowa. 
wać musi ona nieraz latami, a 
przedzać każdą inną, tworząc 
pdzajne podłoże ideowe. Naogół 
żna atoli powiedzieć, że niema 
ięczniejszej pracy od tej wła- 
iże wieńczy ją zawsze skutek 

yślny, tylko że raz osiąga się 
po trzech, czterech lub pięciu 
ich, w innym zaś razie dopiero 
pśmiu lub dziesięciu. Najłatwiej 

karygodny brak zainteresowania. 
A trzeba sobie to powiedzieć wy- 
raźnie, że warunki  higjeniczne 
mas, nie pozwalają na normalny 
rozwój fizyczny młodego pokole- 
nia. Nasz Magistrat dopiero w o- 
statnich tygodniach wziął się w 
tym kierunku na gwałt do pracy, 
budując na placu Bosaczkowym 
pierwsze w Wilnie szkolne boisko 
sportowe. To jest wszystko, co 
w dziedzinie wychowania fizyczne- 
go w ciągu 8 lat zrobił Magistrat. 

Przyszła Rada Miejska musi 
doprowadzić do tego, by nie było 
w Wilnie dziecka, któreby było 
pozbawione boiska sportowego. W 
każdej dzielnicy miasta musi być 
uruchomione takie boisko. 

Pozatem w každym gmachu 
szkolnym musi być odpowiednio 
urządzona sala gimnastyczna. Gdy- 
by to początkowo było nieosią- 
galne, należałoby zbudować dla 
kilku szkół wielką halę gimnastycz- 
ną z łazienkami, lub w ostateczno- 
Ści z natryskami wodnemi, koniecz- 
nemi po gimnastyce. 

— Czego ma się spodziewać 
po przyszłej Radzie Miejskiej 
szkolnictwo zawodowe? 

Szkolnictwo zawodowe, które 
w Wilnie musi się narazie ograni- 
czyć do wieczorowych kursów do- 
kształcających w kierunku handlo- 
wym, przemysłowym i t. p. znaj- 
duje się dotychczas w opłakanym 
stanie. Rada Miejska i Magistrat 
wcale się niem nie interesują. Tyle 
tylko, że dały im lokale. To wszyst- 
ko. Państwo daje wprawdzie nara- 
zie kursom subsydja. Ale trzeba 
się z tem liczyć, że w przyszłości 
cały ciężar utrzymania szkolnictwa 
zawodowego zostanie przerzucony 
na samorządy. 

Otóż przyszła Rada Miejska bę- 
dzie musiała dać szkolnictwu za- 
wodowemu możność korzystania z 

. pomocy, jak z warsztatów dla kur- 
sów przemysłowych, zbiorów to- 
waroznawczych dla kursów handlo- 
wych i t.d. Jednem słowem szkol- 
nictwo zawodowe będzie musiało 
mieć to wszystko, co w tej dziedzi- 
nie odgrywa poważniejszą rolę. 

— A oświata pozaszkolna? 
Jak panu wiadomo, państwo na 

oświatę pozaszkolną przewiduje w 
swym budżecie znikome sumy, kil- 
kaset tysięcy nacałą Polskę. Insty- 
tucje oświatowe również nie rozpo- 
rządzają większemi sumami, opie- 
raja sie bowiem na ofiarności pu- 
blicznej, która jest rzeczą bardzo 
względną. W innych miastach Rze- 
czypospolitej sprawę oświaty poza- 
szkolnej ujęły w swe ręce Magi- 
straty. 
3 Dotychczasowa Rada Miejska i 

Magistrat b. mało w tym kierunku 
zrobiły. Uruchomienie kinemato- 
grafu i radjo nie jest tu bowiem 
wielkim krokiem naprzód. A i to, 
jeżeli chodzi o program kinemato- 
grafu, jest on zbyt rozrywkowy, a 
mało popularny i ogólnokształcący. 

"Nato przyszła Rada Miejska będzie 
musiała zwrócić szczególną uwagę. 
Na tem jednak zadania przyszłej 
Rady Miejskiej się nie kończą. Bę- 
dzie ona musiała uruchomić syste- 
matyczne kursy dla dorosłych, cy- 
kle wykładów, lub wreszcie od wy- 
padku do wypadku odczyty, dając 
na ten cel odpowiednio urządzone 
lokale. 

W koficu będzie ona musiała 
znaleźć środki na opłacenie prele- 
gentów, bo państwo na to nic nie 
daje. 

— Pozatem, — panie wizytato- 
rze? 

Pozatem? Dałoby się b. dużo 
powiedzieć. Ograniczę się jednak 
do poruszenia sprawy pomocy 
szkolnej i bibljotek szkolńych. Pań- 
stwo dostarcza w tylko określonym 
zakresie pomoce szkolne. To jed- 
nak nie wystarcza. Dalsze rzeczy, 
jak bibljoteka, mapy, wykresy hi- 
storyczne i t. d., są w szkolnictwie 

postępuje ta praca w wioskach, 
gdzie w miejscu brak dworu a czę- 
sto kościoła i dworu, najtrudniej 
tam, gdzie duża wieś znajduje się 
w bezpośredniem sąsiedztwie mia- 
sta. | to ważne, żę organizacja 
pracy oświatowej udaje się zazwy- 
czaj lepiej gościom, zaglądającym 
do wsi od czasu do czasu, niż 
czynnikom miejscowym. Zrazu chłop: 
bierny, potem stopniowo wchodzi 
w nowy dla siebie świat idei i sta- 
je się gorącym ich zwolennikiem, 
aby wreszcie przedzierżgnąć się w 
dzielnego pomocnika na polu od- 
działywania na otoczenie. Jeden 
warunek jest jednak nieodzowny, 
—to pełne zaufanie do ludzi, 
którzy mu głoszą nowe myśli. I na 
tem tle uwidaczniają się dopiero 
fatalne skutki owej, tak częstej u 
nas partyjnej walki politycznej, po- 
łączonej prawie zawsze z zohydza- 
niem i szkalowaniem przeciwnika. 
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Przed wyborami do Rady Miejskiej 
Najbliższe czynności wyborcze. 
Poniżej podajemy terminy czynności wyborczych, a więc: 
11 czerwca upływa ostateczny termin składania list kandydatów 

na ręce przewodniczącego Głównego Komitetu Wyborczego. 
12—13 czerwca—przewodniczący Głównego Komitetu Wyborczego 

zawiadomi pełnomocnika listy kandydatów o ewentualnej nieważności 
zgłoszonej listy względnie nieważności poszczególnych kandydatur. 

13—14 czerwca—pełnomocnikowi listy przysługuje prawo odwo- 
łania się od decyzji przewodniczącego do kompletu Głównego Komitetu 
Wyborczego. 

14 czerwca—pełnomocnicy list kandydatów obowiązani są złożyć 
na ręce przewodniczącego Głównego Komitetu Wyborczego na piśmie 
oświadczenie o utworzeniu związku wyborczego. 

14—15 czerwca— Główny Kom. Wyborczy wyda ostateczną decy- 
zję w przedmiocie odwołania się pełnomocnika listy, 

17 czerwca (do godz. 4 po poł.) — upływa ostateczny termin wy- 
cofania zgłoszonej listy kandydatów. 

Wybory odbędą się w dniu 19 czerwca przyczem głosowanie 
odbywać się będzie od godziny 8 rano do 9-ej wieczór. (S) 

Zebrania dzielnicowe Pol- 
skiego Zjednoczonego Ko- 

mitetu. 

Polski Zjednoczony Komitet 
Związków i Przedmieść dla Uzdro- 
wienia Gospodarki Miejskiej urzą- 
dza następujące zebrania dzielni- 
cowe: 

Dzisiaj: Tunelowa 10, o godz. 
17 m. 30. 

Jutro: Raduńska 55, © godzi- 
nie 17-ej. 

Jutro: Rossa, naprzeciwko cmen- 
tarza, godz. 18. 

Pojutrze: Trakt Batorego 10, 
o godz. 15. 

Pojutrze: Górna Kolonja Kole- 
jowa, o godz. 15. 

Lista Nr. 3. 
W dniu 8 b. m. o godz. 20-ej 

została złożona na ręce przewodni- 
czącego Głównego Komitetu Wy- 
borczego mec. Łuczyńskiego lista 
kandydatek do Rady Miejskiej m. 
Wilna Związku Kobiet Żydowskich 
w Wilnie. Lista ta ze wględu na 
kolejność zgłoszenia otrzymała Nr. 
3. Czołowe miejsca obsadzone zo- 
stały przez: 

1. Epsztejnową Tatjanę — (do- 
mowe zajęcie). 

2, Blanksztejnową Annę — li- 
teratkę. 

3. Komisarzową Frumę—nauczy- 
cielkę. 

Lista zawiera 11 kandydatek przy- 
czem pełnomocnikiem listy wybra- 
na została Paulina Jochwid apli- 
klikantka sądowa. Š 

Lista Nr. 4. 

Dnia 8 b. m.o godz. 20-ej mi- 
nut 10 złożona została na ręce 
przewodniczącego Głównego Ko- 
mitetu Wyborczego i otrzymała ko- 
lejny Nr. 4 lista kandydatów na 
radnych do Rady Miejskiej m. Wil- 
na przez grupę wyborców ogólno- 
żydowskiego Związku Robotnicze- 
go „Bund*. Na czele listy figurują: 

1. Kagan Boruch — buhalter. 
2. Rafes Izaak — lekarz. 
3. Aronowicz Józef — urzędnik 

Kasy Chorych. 
4. Rozental 

cielka. 
5. Epsztejn Rebeka — biurali- 

stka. > 
Lista zawiera 31 kandydatów. 

Anna — nauczy. 

Z akcji przedwyborczej Zw. 
Zawodowych w Nowo-Wi- 

: lejce. 

W dniu 7 czerwca r. b. w sali 
zakładów fabrycznych „Possehla“ 
z inicjatywy zarządu Koła Zw. Za- 
wodowego pracowników kolejo- 
wych odbył się wiec przedwybor- 
czy m. Nowo-Wilejki. 
  

niezbędne. Przyszła więc Rada M. 
do swych zadań w dziedzinie szkol- 
nictwa będzie musiała m. in. dodać 
jeszcze i to jedno — uruchomić w 
każdej szkole bibljoteczkę i dostar- 
czyć potrzebne pomoce szkolne. 

Zdan. 

Czar pryska, chłop zacina się w 
swym  konserwatyzmie, staje się 
niedowierzającym i lekceważy so- 
bie itych, którzy myślą, że go po- 
zyskali, jak również i tych, których 
przed nim oszkalowano. Sto razy 
lepszy podział kraju między stron- 
nictwa na sfery wpływów. Chłop 
chce mieć przed sobą ludzi czy- 
stych, poświęcających się jemu ca- 
łem sercem, prawie że apostołów. 
Już razi go nieco, gdy apostoł za 
swoją pracę, poza zwykłymi kosz- 
tami furmanek i dojazdów, bierze 
jakieś wynagrodzenie, choćby na- 
wet skromne, lub każe sobie pła- 
cić poselskim mandatem, albo inną 
jakąś synekurą. Stąd również mały 
'skutek zabiegów różnych instrukto- 
rów oświatowych, a ogromny nato- 
"miast — towarzystw opartych na 
jpierwiastku bezinteresownej służby 
narodowi. Zasługi np. znanego о- 
;gółowi polskiemu Towarzystwa 

Wiec wyborczy Komitetu 
PPS. Zw. Zawodowych i 
Polskiej Inteligencji Pracu- 

jącej. 
Wczoraj, t. j. dnia 9 czerwca 

odbył się wiec w sprawie wybo- 

rów do Rady Miejskiej Kom. PPS, 

Komisji Okręgowej Zw. Zawodo- 

wych i Polskiej Inteligencji Pracu- 

jącej. Przemawiali: poseł Kwapiń- 
ski, dr. Stążowski i Hołownia. 
Wiec odbył się w spokoju przy u- 

dziale około 450 osób. „ki. 

Z akcji wyborczej Komite- 
tu P. P. S. Zw. Zawodo- 
wych i Polskiej Inteligencji 

Pracującej. 

Dziś t. į. 10. czerwca o 
godzinie 6 ppoł. odbędzie się wiec 

wyborczy we wsi Dolnej, przema- 
wiać będą Fr. Stążowski i Ho- 
łownia. 

11-go czerwca r. b. o godz. Ó 
popoł. odbędzie się wiec pocztow- 
ców przy ulicy Dominikańskiej, 
Nr. 13 przemawiać będą inż. Czyż, 
poseł Pławski, Markiewicz i Fr. 
Stążowski. 

12-go czerwca o godz. 13 w 
sali kina „Helios* przy ul. Wileń- 
skiej odbędzie się wiec w sprawie 
wyborów do Rady Miejskiej prze- 
mawiać będą posłowie Czapiński, 
Pławski, profesor U. S. B. Br. Ry- 
dzewski, W. Czyž i Fr. Stąžowski, 
oraz tegoż dnia odbędzie się wiec 
wyborczy w Porubanku o godz. 13, 
na którym będą przemawiać J. Ur- 
bach, St. Lulaj i A. Zapolski. 

W niedzielę dn. 12 czerwca O 
godz. 14-ej odbędzie się wiec 
w sprawie wyborów do Rady Miej- 
skiej w Kolonji Kolejowej, na któ- 
rym przemawiać będą inż. W. Czyż, 
p. Tomaszewiczowa, Z. Kuran i F. 
Smosarski. S-ki. 

Ż hosjl Sowieckiej 
Powódź w Mińszczyźnie. 

Z Mińska donoszą: Na Białej- 

  

rusi padają ulewne deszcze czyniąc . 
wielkie spustoszenia w okręgu Bo- 
rysowa. Linja kolejowa, łącząca 
Białoruś z Moskwą, została prze- 
rwana na znacznej przestrzeni. 
Most na rzece Berezynie został 
uszkodzony. Przerwane zostało po- 
łączenie kolejowe między Mińskiem 
a Orszą. Pociągi kursują między 
Moskwą a Mińskiem drogami okręż- 
nemi. Komunikacja wodna między 
Borysowem a Bobrujskiem została 
przerwana. Obszary, otaczające 
miasto, zostały w 70% zalane. 

Zemsta polityczna. 

MOSKWA, (Pat). W cža- 
sie odbywającego się tu zebrania 
politycznego, nieznany osobnik 
rzucił bombę, która eksplodowała 
raniąc 26 osób. 

Popierajcie przemysł krajowy! 

  

„Szkoły Ludowej” są ogromne, 
zwłaszcza we wschodniej Małopol- 
sce. Można powiedzieć, że Towa- 
rzystwo „Szkoły Ludowej” obroniło 
ten kraj przed ostatecznem zrusz- 
czeniem, dodało mu sił w momen- 
cie inwazji ukraińskiej i wytworzy- 
ło chłopa oddanego trwale polsko- 
ści, jak nigdzie chyba gdzieindziej. 

Stworzyło też ono prawdziwe 
metody pracy oświatowej, gdy na 
tem polu dotąd bywały tylko mniej 
lub więcej udatne próby. A zatem 
najpierw luźne wykłady, potem czy- 
telnictwo książek i gazet oraz przy- 
swajanie sobie pieśni polskiej, u- 
czestnictwo chłopa w obchodach, 
przedstawieniach i zebraniach, a 
także przy budowie potrzebnych 
mu organizacyj, kas, kółek, straży 
pożarnych, aż do własnego domu 
ludowego włącznie, wreszcie wcią- 
gnięcie należycie już oświeconego, 
ale dotąd jeszcze biernego, do roli 

Nr. 130 (879) 

Konkurs Sekcji Twórczości Oryginalnej bola 
Polonistów słuchdczów LB w Milne 

100 złotych nagrody im. prof. Józefa Kallenbacha. 

Sekcja Twórczości Oryginalnej Koła Polonistów rozpisuje konkurs 
poetycki na następujących warunkach: 

1. Do konkursu mają prawo stanąć słuchacze i absolwenci U. 
S. B. (wszystkich wydziałów), 

2. Temat utworu „Na sprowadzenie zwłok Juljusza Słowackie- 
go” winien być traktowany jako punkt wyjścia dla swobodnej twórczo- 
ści poety. 

3. Utwory wierszowane, nieprzekraczające stu (100 wierszy, ma- 
ją być nadsyłane w czterech (4) egzemplarzach druku maszynowego. 

4. Termin nadsyłania utworów upływa nieodwołalnie dn. 24 
czerwca 1927 r. o godz. 8 wiecz. 

W razie wątpliwości rozstrzyga data stempla pocztowego. 
5. Nagroda 100 zł. jest niepodzielna. 
6. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo wyróżnienia, poza 

nagrodzonym, najlepszych utworów. 
1. W razie nieodpowiedniego poziomu nadesłanych utworów, 

Sąd ma prawo uznać konkurs za nierozstrzygnięty. 
8. Sekcja Twórczości oryginalnej zastrzega sobie prawo druko- 

wania nagrodzonego i wyróżnionych utworów za zgodą autora. 
9. Utwory mają być opatrzone godłem, które musi być wypi- 

sane również na dołączonej zapieczętowanej kopercie, zawierającej imię, 
nazwisko, wydział oraz dokładny adres autora. 

10. Koperty z nazwiskami autorów wierszy niewyróżnionych pa 
ogłoszeniu wyniku konkursu, zostaną zniszczone. 

11. Utwory nadsyłać należy na ręce Wł. Gasiulisa: Koło Polonis- 
tów U. S. B. Zamkowa 11—7, Sąd Konkursowy. 

12. Skład Sądu Konkursowego: J. M. Rektor prof. Stanisław Pi- 
goń, prof. Mieczysław Limanowski, Tadeusz Łopalewski, Władysław Ga- 
siulis i Leon Sienkiewicz. 

Regulamin Sądu Konkursowego. 

1. Sąd obowiązany jest sformułować na piśmie umotywowane 
orzeczenie o utworze nagrodzonym, względnie o wyróżnionych, w 
prasie miejscowej. 

2. Wynik konkursu, z recytacją nagrodzonego ew. wyróżnionych 
utworów, zostanie cgłoszony na Wieczorze Poezji, organizowanym przez 
Komitet Akademicki 
Kraju. 

Sprowadzenia Zwłok  Juljusza Słowackiego do 

3. W razie braku jednomyślności wśród sędziów decyduje zwy- 

czajna większość; oponentom jednak przysługuje prawo założenia głosu 
sprzeciwu, umotywowania go na piśmie i ogłoszenie drukiem. 

ROGZZDKOBOOŚKI AB 

lawodowe kursy rystnkowe Wileńskiego T-wa Krtystów - Plastyków. 
Jedyną szkołą w województwie 

wileńskiem, której zadaniem jest 
podniesienie i rozwój artystyczne- 
go przemysłu i rzemiósł przez do- 
kształcanie artystyczne rzemieślni- 
ków w ich zawodzie, są założone 
przez Wil. Tow. Art. Plast. w ro- 
ku 1925 zaw. dokształc. kursy гу- 
sunkowe w Wilnie. Szkoła ta w 
pierwszym roku powstania liczyła 
80 uczniów obojga płci i posiadała 
następujące działy: działy dla sto- 
larzy i krawców, dział malarstwa 
dekoracyjnego, rzeźby (sztukaterja), 
grafiki, kompozycji, ornamenty, 
perspektywy, anatomji oraz rysun- 
ku artystycznego. 

Najbardziej ożywionym był i 
największą cieszył się frekwencją 
dział malarstwa dekoracyjnego, 
skąd następnie wyszli uczniowie 
pracujący obecnie przy dekoracjach 
w teatrach wileńskich. 

W b. r. szkolnym były czynne 
następujące działy: Dział dla sto- 
larzy—projektowanie mebli i wnę- 
trza — prowadzi artysta-malarz p. 
Tymon Niesiołowski. 

Dział dla ślusarzy — kompo- 
nowanie ornamentu w zastosowa- 
niu do materjału (pod tem samem 
kierownictwem). 

Dział krawiecki — kompono- 
wanie sukien i zdobienie. 

Dział dla hafciarek — rozwój 
ornamentu oraz ćwiczenia praktycz- 
ne (aplikacje w materjałach). 

Dział grafiki—linoleoryt i tech- 
nika piórkowa. 

Trzy wyżej wymienione działy 
prowadzi art.-mal. p. Kazimiera 
Adamska-Rouba. 

Dział malarstwa dekoracyjne- 

1 Białonsi Sowieckiej, 
„Tydzień obrony* na Bia- 

łorusi. 
„Tydzieńżobrony* na Białorusi 

rozpocznie się dnia 2 lipca r. b. 
W ciągu tego tygodnia białoruskie 
stowarzyszenie „Osso - Awiachim* 
urządzi w miastach demonstracyjne 
inscenizacje i loty agitacyjne. 

szerszej, aktywnej. Tu i ówdzie z 
pośród rzeszy chłopskiej wyrastał 
wtedy chłop myśliciel, chłop-poeta 
lub chłop-polityk, najczęściej o 
prawym i szczerze polskim poglą- 
dzie na sprawy publiczne. 

Rozumie się, że bez polskiego 
dorobku kulturalnego cała ta me- 
tamorfoza chłopa byłaby niemożli- 
wą, albo przynajmniej bardzo nie- 
łatwą. Ale dotąd tak bywało, że 
dorobek dorobkiem a chłop chlo- 
pem, który od tego wszystkiego, 
czem żył duch polski, stał daleko 
na uboczu. Dopiero praca oświa- 
towa zbliżyła dwie' wartości do 
siebie, skarby kultury do masy 
chłopskiej i  malomieszczafskiej. 
Dopiero na tle pracy oświatowej 
uwypukliło się olbrzymie wprost 
znaczenie dzieł Sienkiewicza, pa- 
miątek Wawelu i budzącej w pro- 
stej duszy tyle namaszczenia reli- 
gijno-poetyckiego, Częstochowy. Bo 

go — technika materjałów, tapety, 
szablony i szyldy—prowadzi mistrz 
cechu malarskiego p. Zygmunt 
Packiewicz. 

Dział rzeźby dekoracyjnej (od- 
lewnictwo, modelacja w glinie i 
drzewie) jest pod kierunkiem art. 
rzeźb. p. Piotra Hermanowicza, do 
którego również należy administra- 
cja szkoły. 

Perspektywę wykłada ait. mal. 
Wacław Dawidowski oraz prowa- 
dzi rysunek artystyczny. 

Rysunek artystyczny na po- 
szczególnych kursach  wykladają 
jeszcze art. malarze p. Bronisław 
Jamontt i p. Michał Rouba. 

Projektowany w tym roku dział 
zabawkarstwa jest jeszcze w sta- 
djum organizacji. 

W roku bieżącym było zapisa- 
nych na kursy obojga płci 516 
uczniów. Uczęszczało w ciągu roku 
przeszło 60 proc. zapisanych.  Co- 
dzienna frekwencja wynosiła do 
150 osób. 

Powodem tak nierównej frek- 
wencji jest częściowo pewne wy- 
czerpanie fizyczne po całodziennej 
pracy, ale głównie brak wyrobie- 
nia i uświadomienia pomiędzy 
warstwami rzemieślniczemi, brak 
odczucia koniecznej potrzeby tego 
wykształcenia artystycznego w za- 
stosowaniu do swego fachu. Dużą 
rolę w zachęcaniu do pracy może 
mieć tu same społeczeństwo, które 
jako odbiorca może podnieść ska- 
lę wymagań i przez to zmusić 
rzemieślaika do _ poszukiwania 
tej wiedzy i podniesienia poziomu 
swego rzemiosła. Cechy też winny 
przyjść z pomocą i wywrzeć na- 
cisk na rzemieślników młodszych 
żądając przy wyzwalaniu świade- 
ctwa przesłuchania odpowiedniego 
kursu. Tylko wysiłek całego spo- 
łeczeństwa może sprawie dopomóc 
i na odpowiednie drogi ją skiero* 
wać. 

Prace szkoły wystawione będą 
na Wystawie Szkół Zawodowych, 
która się odbędzie między 10—16 
czerwca r.b. w lokalu gmachu po- 
Tyszkiewiczowskiego (ul. Zygmun- 
towska 2). 

religja to wprawdzie chłopski ko- 
deks życia i działania honorowego, 
ale jeszcze więcej to także jego 
poezja, najpotężniejsza struna har- 
fy jego uczuć, zawsze liryczna, 
zawsze osobista, zawsze serdeczna. 
Do innej poezji ma chłop dziwnie 
mało nabożeństwa. Przy rozbudo- 
wie narodu,a uświadamiająca pra- 
ca oświatowa ostatecznie na to 
zawsze wychodzi, małe też bywa- 
ło z reguły działanie, bezpośrednie 
takich tytanów myśli i uczuć, ja- 
kimi byli nasi wielcy poeci—mesja- 
niści. Nawet nieśmiertelny „Pan 
Tadeusz" Mickiewicza pod strze- 
chą chłopską nie budził nigdy en- 
tuzjazmu. Trzeba to szczerze po- 
wiedzieć, aby się nie łudzić i wy- 
KE należyte wnioski na przysz- 
OŚĆ. 

(Dokończenie nastąpi). 

а
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Życie gospodarcze. 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

Wystawa ruchoma prób i wzo- 
rów przemysłu krajowego. 

W dniach od 28 czerwca do 10 
lipca 1927 r. odbędzie się w Wil- 
nie w lokalu b. pałacu hr. Tysz- 
kiewicza wystawa ruchoma prób i 
wzorów przemysłu krajowego. Pro- 
tektorat nad wystawą objęło Mini- 
sterstwo Przemysłu i Handlu oraz 
p. wojewoda wileński Władysław 
Raczkiewicz. 2 

KRONIKA KRAJOWA. 

Urządzenia przeładunkowe w 
porcie w Gdyni. 

Ostatnio powróciła z zagranicy 
komisja przedstawicieli Ministerstw 
Komunikacji oraz Przemysłu i Han- 
dlu, która zwiedziła szereg portów 
niemieckich i angielskich, celem 
zapoznania się z konstrukcją i sy- 
stemami urządzeń portowych, sto- 
sowanych w wielkich zagranicznych 
portach. 

Obecnie w kraju odbędzie się 
szereg konferencyj, w których człon- 
kowie kornisjj na podstawie ze- 
branych materjałów i doświadczeń, 
orzekną, jaki typ urządzeń przeła- 
dunkowych będzie najpraktyczniej- 
Szy dla portu polskiego w Gdyni. 

Towarzystwo Popierania Polskiej 
Ekspansji Zamorskiej. 

Sprawa ekspansji zamorskiej 
zarówno drogą umiejętnie pokie- 
rowanej kolonizacji emigracyjnej 
jak i przez zorganizowany eksport 
staje się z dnia na dzień ważniej- 
sza i pilniejsza dla Polski. 

Na pierwszy plan wysuwa się 
potrzeba paląca programu naszej 
polityki w tej dziedzinie. Spopula- 
ryzowanie tego programu w sze- 
rokich sferach społeczeństwa i re- 
alizacja jego poszczególnych pun- 
któw, stanowi sprawę  doniosłej 
wagi. 

Zrozumiało to w Polsce grono 
osób, które już w roku 1926 na 
zebraniu założycielskiem powołało 
do życia zaczątek „Towarzystwa 
Popierania Polskiej Polityki Han- 
dlowo-kolonjalnej*. Zebranie to po- 
leciło kontynuowanie prac organi- 
zacyjnych komisji w składzie p. p. 
Adama Luniewskiego, red. Jana 
Lutosławskiego i prof. St. Mikła- 
szewskiego. 

Komisja po rocznych zabiegach 
i przygotowaniach zdołała zareje- 
strować statut dla Towarzystwa 
Popierania Polskiej Ekspansji Za- 
morskiej i ostatnio na drugiem 
zkolei zebraniu w r. b. w dn. 5 
maja nastąpiło ostateczne ukon= 
stytuowanie się władz Towarzystwa. 

Prezesem Rady, a tem samem i 
prezesem Zarządu obrano dyr. F. 
Hilchena, wicepr, J. Lutostawskie- 
go, do Zarządu weszli: pp. S. Arc, 
B. Bator i E. Krzyżanowski. Uch- 
walono powołać do pracy cztery 

- sekcje: naukową z prof. Dybow- 
skim na czele, kolonizacyjną z min. 
Targowskim, propagandową z p. 
Głuchowskim i handlową z dyr. 
Turskim. sekretarzem Towarzystwa 
został obrany p. K. Głuchowski. 

Najbliższy cel T-wa leży w o- 
pracowaniu zasadniczego gruntow- 
nego i szczegółowego programu 
polityki emigracyjno - kolonialnej, 
naszej ekspansji zamorskiej. Ten 
program opracowany i uzgodniony 
z wszystkimi do tego powołanymi 
czynnikami może dopiero posłużyć, 
jako podstawa do planowej jego 
realizacji przez energiczną akcję 
kolonizacyjną wybranych terenów 
przy współdziałaniu czynników 
gospodarczych. Propaganda, mają- 
ca na celu popularyzowanie w sze- 
rokich sferach społeczeństwa za- 
równo idei ekspansji zamorskiej 
jak i jej programu, jak wreszcie 
przejawów jego realizacji, to dalej 
jedno z pilniejszych zadań insty- 
tucji. 

Wszystkie te cele pragnie To- 
warzystwo Popierania Polskiej Eks- 
pansji Zamorskiej wprowadzać w 
życie w ścisłem porozumieniu z 
organizacjami i instytucjami działa- 
jącemi na tym terenie. Podział 
pracy i lojalna współpraca da za- 
sady wzajemnego stosunku nowo- 
powstałej instytucji do bratnich 
organizacyj. 

W sprawie racjonalnego prowa- 
dzenia parcelacji. 

Ministerstwo Reform Rolnych 
rozesłało do okręgowych urzędów 
ziemskich okólmk w sprawie u- 
dzielania upoważnień do parcelacji 
i przeciwdziałania w przeprowadza- 
niu jej przez osoby do tego 
niepowołane, a traktujące parcela- 
cję wyłącznie jako proceder han- 
dlowy, a nie jako zagadnienie 
pierwszorzędnej wagi państwowej. 

Okólnik podkreśla, że koniecz- 
ne jest przedewszystkiem skoordy- 
nowanie akcji parcelacyjnej ze sca- 

leniem gruntów wsi, uzupełniają- 
cych przy parcelacji karłowate gos- 
podarstwa. Parcelację ześrodkować 
należy w ręku nielicznych, a moc- 
nych finansowo i organizacyjnie. 
oraz zasobnych w siły fachowe in- 
stytucji, upoważnionych przez M. 
R. R., reprezentujących bądź podaż 
ziemi na parcelację (organ. zie- 
miańskie), bądź też popyt na te 
ziemie (organizacje osadnicze). 

Upoważnienie więc osobom fi- 
zycznym należy wydawać nader 
oględnie. Przedewszystkiem winny 
być one udzielane kandydatom, 
którzy prócz niewątpliwych walo- 
rów moralnych i wykształcenia fa- 
chowego— rolniczego, prawnego lub 
technicznego mogą nadto wykazać 
się praktyką w zakresie prac, zwią- 
zanych z przebudową ustroju rol- 
nego. 

"Ubiegający się o upoważnienia 
muszą składać odpowiednie zabez- 
pieczenia. Równecześnie okr. urz. 
ziem. mają się z całą stanowczoś- 
cią przeciwstawić działalności par- 
celacyjnej biur i osób, nieposiada- 
jących upoważnienia urzędów ziem- 
skich, a omijających przepisy przez 
posługiwanie się podpisem właści- 
ciel, rzekomo wykonywującego 
parcelację osobiście. 

Kredyty dla przemysłu. 

Kredyty długoterminowe — @а 
przemysłu uruchomił już Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 

Pożyczki muszą być zabezpie- 
czone w 50 proc. wartości grun- 
tów, 40 proc. budynków i */s war- 

tości maszyn przedsiębiorst . a. Dłu- 

goterminowe pożyczki przemysło- 
we wypłacane będą w 7 i pół pro- 
centowych obligacjach Banku Gosp. 
Kraj. 

O kredyt ubiegać się mogą 

przedsiębiorstwa jedynie bardzo po- 

ważne, które w stanie są zaciągnąć 

pożyczkę od 300 złotych w zło- 
cie—wzwyż. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Ustawy i rozporządzenia. 

Ukazał się Nr. 8 Dziennika Urzę- 
dowego Ministerstwa Reform Rolnych. 
Numer ten zawiera m. in.: Rozporządze- 
nie Rady Ministrów w sprawie likwidacji 
funduszów, przeznaczonych na cele par- 
celacji i Osadnictwa; Rozporządzenie 
Rady Ministrów o wyłączeniach dla utrzy- 
mania odpowiedniej wysokości kultury 
rolnej i meljoracyj rolnych; Rozporzą- 
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w 

sprawie wynagrodzenia za nieruchomoś- 
ci ziemskie, przejęte na własność Pań- 
stwa w niektórych powiatach Rzeczypos- 
politej Polskiej. Dalej numer zawiera sze- 
reg okólników M. R. R. m. in.w sprawie 
prac przygotowawczych do prac scale- 

niowych na rok 1926/9, w sprawie pła- 

cenia szacunku ziemi przy zakupie grun- 
tów państwowych obligacjami 5 proc. 

pożyczki konwersyjnej z 1924r., w Spra- 

wie uzupełnienia drobnych gospodarstw 
przy scalaniu gruntów. 

Przed podpisaniem umowy pożyczkowej. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Prace nad zredagowaniem kon- 
traktu pożyczkowego dobiegają 

końca. Umowa pożyczkowa ma 
być z końcem bieżącego tygodnia, 
najdalej z początkiem przyszłego 
podpisana w Warszawie. 

Obecnie oczekuje się na odno- 
śne zawiadomienie ze strony sze- 
regu banków zagranicznych, które 

zgłosiły swój akces w emitowaniu 

pożyczki. Jest prawdopodobne, iż 
na niektórych giełdach pożyczka 
będzie kilkakrotnie pokryta. 

W jakieś dwa tygodnie po pod- 
pisaniu umowy  pożyczkowej rząd 
polski otrzyma gotówkę, t. j. 60 
mil. dol. netto. 

W dniu podpisania pożyczki ma 
się odbyć w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów konferencja prasowa pod 
przewodnictwem w.-premjera Bartla 
z udziałem min. Czechowicza, na 
której przedstawiciele prasy mają 
być poinformowani o przebiegu 
rokowań pożyczkowych i treści 
kontraktu pożyczkowego. 
——————— 

Giełda Wileńska w dniu 
9, VI. r.b. 

żąd. płac. tranz. 
Ruble złote 4,62 461 — 
Listy zastaw. Wil. В. 

Ziemsk. zł. 100 = — = 
8% dol. Wil. B-ku 

Ziem. 1 dol. — 90% (8,03) 

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

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,92 8,94 8,90 

II. Dewizy 
Londyn 43,45 4355 43,34 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,03 3509 34,91 
Praga | 26,50 26,56 26,44 
Genewa - 172,02 172,45 171,59 
Rzym 49,50 4962 49,38 

AKCJE 

Bank Handlo 1,30 
Bank Polski 7 136,00—141,50—139,00 
Związ. spółek zarobk. 80,00—80,50—80,00 
Lilpop 30,00—30,25 
Ostrowiec 67,00—72,00—71,00 
Modrzejów 8,50—9,10-—-8,85 

KEUR"ECR W-T LSE NS KOL 

Wiešci i obrazki z kraju 
NOWOGRODEK, 

Kasy Stefczyka na terenie woje- 
wództwa nowogródzkiego. 

Dla podniesienia rolnictwa i roz- 
woju gospodarczego wsi, a przez 
to i dla podniesienia dobrobytu 
szerokiego ogółu rolników, ogrom- 
ne znaczenie ma umożliwienie lu- 
dności wiejskiej otrzymywania do- 
stępnego i taniego kredytu dla bie- 
żących potrzeb gospodarstw, oraz 
dla inwestycyj często dokonywa- 
nych w tych gospodarstwach. Za- 
danie to obecnie na wsi dokony- 
wują spółdielnie kredytowe, które 
pod nazwą Kas Stefczyka z jednej 
strony rozprowadzają kredyty in- 
stytucyj centralnych bankowych, о- 
raz rządowe, z drugiej zaś strony 
gromadzą znaczne miejscowe sumy, 
które wpływają do Kas w formie 
wkładów oszczędnościowych i, pu- 
szczając w obrót te sumy, przyczy= 
niają się przez to do podniesienia 
życia gospodarczego wsi. 

Pierwsze kasy spółdzielcze, tak 
zwane „Kasy Stelczyka”, zaczęły 
powstawać na terenie wojewódz- 
twa nowogródzkiego w roku 1925. 
Na 1 stycznia 1926 r. było czyn- 
nych już 31 Kas. 

W roku 1926 ilość Kas stale 
się zwiększała i do kofńica tego ro- 
ku było już czynnych 47 Kas, któ- 
re zrzeszały 8386 członków, posia- 
dały kapitału udziałowego 226,720 
zł, zasobowego 52,694 zł., co sta- 
nowiło funduszów własnych 279.414 
złotych. 

Obce kapitały stanowiły 592.284 
zł., z tego 85,027 zł. wkładów i 
507.257 zł. zaciągniętych pożyczek 
przez Kasy. 

Fundusz obrotowy 47 Kas na 
dz. 1. I. 1927 r, stanowił 1.008.820 
zł. pożyczek zaś udzieliły Kasy 
swym członkom 817.193 zł. 

Jak widzimy z podanych cyfr 
za tak krótki okres swej działal- 
ności Kasy zebrały znaczne Su- 
my kapitałów własnych i obra- 
cały znacznemi sumami, skupiając 
dużą ilość członków. 

Powstawaniu nowych Kas i 
większemu rozwojowi istniejących 
w roku 1925 i 1926 na przeszko- 
dzie stał brak funduszów obroto- 
wych i niemożność pozyskania 
większych kredytów na cele obro- 
towe od instytucyj centralnych pań- 
stwowych bankowych, Oraz od 
swej centrali w Warszawie, która 
również nie posiadała dostatecznej 
ilości kredytów. 

Już w drugiej połowie 1926 r. 
stan ten- zmienił się _na_ lepsze, 
gdyż władze centralne zmieniły swój 
pogląd co do znaczenia rolnictwa 
w życiu gospodarczem Państwa i 
przyszły do przekonania o niezbęd- 
ności popierania rolnictwa drogą 
udzielenia na potrzeby jego znacz- 
nych kredytów państwowych dla 
spółdzielni kredytowych na wsi 
przez Bank Rolny i Poczt. Kasę 
Oszczędnościową. 

Z początkiem 1927 r. na tere- 
nie województwa nowogródzkiego 
z chwilą uzyskania większych kre* 
dytów przez Centralną Kasę Spół.- 
Rolniczych zaczął powstawać cały 
szereg nowych Kas Spółdzielczych 
oraz szybko zaczęły rozwijać się 
istniejące Kasy. 

Otóż widzimy, że na 1 kwietnia 
r. b. było już czynnych 65 Kas na- 
leżących do Związku Rewizyjnego 
Polskich Spółdzielni Rolniczych, a 
1 maja 76 Kas. 

W przeciągu 4 miesięcy po- 
wstało 29 nowych Kas. 

Ze sprawozdania Związku Re- 
wizyjnego na 1.IV r. b., który 
otrzymał na ogólną ilość 65 kas 
bilansy na 1 kwietnia od 55 Kas 
jest widocznem, że te Kasy już 
skupiły 11.968 członków, posiadały 
kapitału udziałowego 308.496 zł., 
co stanowi przeciętnie po 5.609 zł. 
na Kasę, posiadały wkładów oszczę- 
dnościowych 128.756 zł. i udzieliły 
pożyczek swym członkom 1.441.064 
zł., co przeciętnie stanowi na Kasę 
26.201 zł., na jednego zaś członka 
120 złotych. 

Otóż z tych cyfr jest widocz- 
nem, że ilość członków i suma ka- 
pitału udziałowego w Kasach stale 
wzrastają, jak również wzrastają 
wkłady i kapitał obrotowy Kas. 

W chwili obecnej Kasy Stefczy- 
ka na terenie województwa nowo- 
gródzkiego, które istnieją prawie 
w każdej gminie, są już poważnym 
czynnikiem gospodarczym w życiu 
ekonomicznem kraju i znacznie 
przyczyniły się i przyczyniają się 
do udostępnienia i potanienia kre- 
dytu i wpływają na zwiększenie 
tempa i podniesienia życia gospo” 
darczego wsi. 

Ilość Kas stale się zwiększa i 
obecnie już jest czynnych zgórą 
80 Kas Stefczyka. 

Należy zaznaczyć, że pod wzglę- 
dem ilości Kas, zorganizowanych w 
miesiącu kwietniu województwo no- 
wogródzkie zajmuje pierwsze miej- 
sce wśród innych województw Kon- 
gresówki i Kresów, gdyż na ogól- 

ną ilość 24 Kas, przyjętych do 
Związku Rewizyjnego Polskich Spół- 
dzielni Rolniczych w Warszawie 11 
Kas przystąpiło z terenu woje” 
wództwa nowogródzkiego. 

Niemałą zasługę w organizowa- 
niu kas spółdzielczych na terenie 
województwa położył Związek Kó- 
łek Rolniczych ziemi nowogródz- 
kiej, przez swych instruktorów, 
którzy przeważnie byli inicjatorami 
i organizatorami nowych Kas i 
prowadzili całą przygotowawczą 
pracę na terenie. 

Sybki rozwój istniejących Kas 
i powstawanie nowych wskazują 
jasno na ogromne znaczenie ich 
dla życia ekonomicznego wsi i zro- 
zumienie przez ludność pożytecz- 
ności tych placówek. 

Należy tylko nadal otaczać na- 
leżytą opieką powstałe już te pla- 
cówki ekonomiczne i ułatwiać im 
w zdobywaniu niezbędnych šrod- 
ków dla szerszej jeszcze działal- 
ności. 

Kasy Stefczyka na wsi są temi 
pierwszemi placówkami ekonomicz- 
nemi, które pobudzają i ułatwiają 
powstawanie innych placówek spół- 
dzielczych na wsi, przyczyniają się 
do organizowania zbytu produktów 
rolnych na zasadach spółdzielczych 
i bronią szeroki ogół rolników od 
wyzysku pośredników, a przez to 
przyczyniają się do szybkiego pod- 
niesienia gospodarczego ludności 
wiejskiej. 

E. Bokun. 

DZISNA. 

Podejrzane spacery. 

Patrole Kopu przytrzymały trzy 
kobiety, które pomimo zakazu spa- 
cerowały w nocy przez m. Dzisnę, 
która jak wiadomo leży w strefie 
granicznej. 

Przytrzymane Dymowska Alek- 
sandra lat 25, Komalowicz Luba 
lat 20, Szabor Anna lat 28 nie u- 
miały wytłumaczyć swej obecności 
nad granicą wobec czego przeka- 
zano je do dyspozycji policji. 

PODŚWILIE. 

Pożar lasu. 

W pasie granicznym z niewia- 
domej przyczyny zapalił się las. 
Pożar ugasili żołnierze Kopu przy 
pomocy ludności cywilnej. 

BUDSŁAW. 

Młodociani przemytnicy. 

””"Na granicy przytrzymano trzech 
młodocianych zawodowych  prze- 
mytników. Nazwiska ich brzmią: 
Rutkowski Jan lat 20, Kulanowicz 
Aleksander lat 16 i Klukowski Mar- 
jan lat 16. 

Całą trójkę oddano do dyspo- 
zycji policji. 

USZA. 

Ciekawy sposób szmuklowania 
się do Rosji. 

W dniu wczorajszym dyżurny 
posterunkowy na stacji kolejowej 
w Uszy zauważył u spodu wagonu 
jakiegoś osobnika, który, g.y tylko 
pociąg stanął, wyskoczył z pod 
wagonu i wszedł do bufetu. 

To wydało się policjantowi po- 
dejrzanem. Zatrzymał więc tajem- 
niczego pasażera, który wynalazł 
nowy sposób jazdy. Po przepro- 
wadzonej rewizji osobistej okazało 
się, że jest to niejaki Cetowicz, nie- 
dawno wysiedlony z Rosji Sowiec- 
kiej do Polski, który tą drogą 
chciał się z powrotem przedostać 
do Rosji. 

Pomysłowego pasażera areszto- 
wano i przekazano władzom. śled- 
czym. 

KRASNE. 

Huragan. 

Przed trzema dniami Krasne 
nawiedziła wielka burza z huraga- 
nem, który w przeciągu parti go- 
dzin wyrządził olbrzymie szkody, 
Na trakcie do Mołodeczna huragan 
wyrwał przeszło 30 starych drzew 
z korzeniami, połamał słupy tele- 
foniczne w wielu miejscach, wsku- 
tek czego połączenia między bry- 
gadą a odcinkami KOP-u zostały na 
pewien czas przerwane. 

W samem miasteczku zerwanych 
jest kilkadziesiątdachów z domów, 
powyrywanych drzwi, okiennic, pra- 
wie w jednej czwartej domów brak 
szyb w oknach. Z olbrzymiej staj- 
ni szwadronu Kopu zerwany cał- 
kowicie dach i powyrywane drzwi 
i okna. 

PROZOROKI. 

Wysiedlony i wsiedleny (czyli gra 
w ciuciubabkę). 

Przed kilkunastu dniami dono- 
siliśmy o wysiedleniu z Polski do 
Rosji d-r Jeżańskiego, którego wła- 
dze sowieckie przerzuciły z powro- 
tem. 

Dnia 7-ego o godz. 16-ej, d-r. 
Jeżański został z rodziną wysied- 
lony przez nasze władze na stronę 

    

   
Nagroda przedolimpijska w dzie- 
sięcioboju drużynowym „Elektro- 

luksu*. 

Znana firma szwedzka „Elektro- 
luks* ofiarowała nagrodę  prze- 
chodnią przedolimpijską, dla dru- 
żynowych dziesięciobojów ogólno- 
polskich. 

Zawody 0 tę nagrodę odbędą 
się 2 razy w roku 1927 i 2 razy 
w roku 1928. 

Do zawodów tych każdy klub 
ma prawo wystawić drużynę, zło- 
żoną z nieograniczonej ilości za- 
wodników, do wszystkich konku= 
rencyj, wchodzących w skład dzie- 
sięcioboju, z tem jednak, że każdy 
zawodnik może startować na da- 
nych zawodach tylko do jednego 
punktu. Oblicza się sumę punktów 
według tabeli dziesięcioboju na za- 
sadzie najlepszych wyników zawod- 
ników poszczególnych klubów w 
każdej konkurencji. 

Pierwsze miejsce zdobywa dru- 
żyna, która w czterech zawodach 
osiągnęła największą ilość punk- 
tów, obliczonych według tabeli dzie- 
sięcioboju. 

Każdy klub A. klasowy ma pra- 
wo do wystawienia własnej druży- 
ny. Kluby B. „klasowe tego same- 
go okręgu mają prawo łączyć się 
po dwa do wystawienia jednej 
wspólnej drużyny. 

Polski Związek L. Atletyki po- 
lecił wszystkim O. Z. L. A. urzą- 
dzić zawody o wspomnianą nagro- 
dę w r. 1927 w dniach 19 czerwca 
(ewent. 26 czerwca), oraz 2 paź- 
dziernika. 

Mistrz Czechosłowacji w Wilnie. 

W dniach 2 i 3 lipca b. r. od- 
będą się w Wilnie dwa sensacyjne 
mecze mistrzowskiej drużyny Cze- 
chosłowacji „Żideniec* z drużyną 
W. K. S. „Pogof“. 

Zawody powyžsze budzą zrozu- 
miałe zainteresowanie ze względu 
na świetną formę Czechosłowaków, 
którzy w bieżącym sezonie poko- 
nali Cracowię w stosunku 3:1, 
oraz Odnieśli szereg świetnych suk- 
cesów nad znanemi drużynami euro- 
pejskiemi. 

Żideniec przyjeżdżają do Wilna 
w swym najlepszym składzie, gdyż 
stąd udają się na tournėe po kra- 
jach bałtyckich. 

Dochód z tych zawodów  prze- 
znaczony zostanie na rzecz budo- 
wy stadjonu sportowego m. Wilna. 

Robotniczy zlot sportowy. 

W ub. tygodniu odbył się w 
Warszawie robotniczy zlot sporto- 
wy, w którym wzięło udział z gó- 
rą 1500 zawodników (robotników) 
z całej Polski. Na program złoży- 
ły się zawody lekkoatletyczne, 
pływackie, bokserskie i piłkarskie. 

Ponadto odbyły się pokazy 
gimnastyczne oraz pokazowe gry 
ruchowe. 

Najbliższe zawody piłkarskie 
w Wilnie. 

W dniu 11. VI. o godz. 16 na 
boisku sportowem Makabi odbędą 

się zawody towarzyskie pomiędzy 
Pogonią i Makabi a następnie za- 
wody o mistrzostwo pomiędzy A. 
Z. S-em i Ogniskiem, które po- 
przedzi o godz. 14 mecz Pogoń II 
— Makabi II. 

W niedzielę, dnia 12. VI. na 
boisku sp. na górze Bouffałowej 
gra o mistrzostwo 1. p. p. Leg. z 
Kresowją, oraz o mistrzostwo kla- 
sy B. Ognisko II z Ż. A. K. S-em 

Zawody lekkoatletyczne o mi- 
strzostwo Wil. O. Z. L. A. 

W dniach 11 i 12 czerwca b. r. 
odbędą się na boisku sp. 6 p. p. 
Leg. na Antokolu zawody lekko- 
atletyczne o mistrzostwo Wil. O. 
Z. L. A., na które złożą się biegi, 
rzuty i skoki. : 

W zawodach tych rozegrana zosta- 
nie poraz trzeci zrzędu nagroda prze- 
chodnia redakcji Stadjonu. Nagro- 
dę powyższą dwukrotnie zdobyła 
Pogoń. W razie zdobycia jej poraz 
trzeci przez ten klub nagroda przej- 
dzie na własność Pogoni. 

Konkurencja będzie w tym ro- 
ku bardzo silna z powodu praw- 
dopodobnego udziału w zawodach 
Wieczorka z 3 p. sap., który przy- 
jedzie specjalnie na zawody z centr. 
szkoły gimn. sport. z Poznania. 
Jak wiadomo Wieczorek znajduje 
się obecnie w świetnej formie i 
może się stać groźnym konkuren- 
tem innych zawodników. 
  

sowiecką, a o godz. 19-ej „wsied- 
lony” z powrotem przez straż so- 
wiecką na nasze terytorjum. 

Jak wobec tego postąpią nasze 
władze nie wiemy, jednakże przy- 
puszczamy, że sprawę Jeżańskiego 
należy kategorycznie postawić, bo 
takie przerzucanie tam i z powro- 
tem może się ciągnąć w nieskoń- 
CZONOŚĆ. 

Мо ceni swe zdrowie i nerwy, 
Komu zależy na trwałości 

i oszczędności obuwia, 

Kogo zachwyca chód spokojny, 
elegancki i elastyczny, 

Ten będzie nosił 
tylko obcasy i ze- 
lówki gumowe 

„Berson*. 
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Kwiatki działalności popowej 
Rady Miejskiej. 

.. Jak brzydkie krosty na zarażonem 
ciele, występują coraz to nowe plamy na 
sumieniu naszych bankrutów miejskich. 

Jednym z najjaskrawszych dowodów 
kompletnej niemocy dotychczasowego 
ciała municypalnego był zupełnie bierny, 
a nieraz wręcz wrogi stosunek Magistra- 
tu i Rady Miejskiej wobec wszelkich 
spraw kulturalnych. Pan Łokucijewski 
widocznie uważał, że prowaczeniem ki- 
nematografu miejskiego dostatecznie speł- 
nia misję szerzenia i popierania kultury. 

Podajemy kilka skandalicznych  „fa- 
któw: 

1) Gmach teatralny na Pohulance 
został przez właścicieli ofiarowany mia. 
stu. Miasto jednakże nietylko grosza nie 
dołożyło, ale nie uważało za stosowne 
zwolnić od opłat za elektryczność i t. p. 
zespołu Reduty, która całą subwencję 
rządową zużyła na remont budynku w 
europejskim stylu. 

2) Towarzystwo Filharmoniczne zwró- 
ciło się do Magistratu o udzielenie Sali 
Miejskiej na uroczysty koncert symio- 
niczny z okazji stulecia śmierci Beetho- 
vena. Ale Magistrat bał się stracić do- 
chód z seansu kinowego. Na podanie 
wcale nie odpowiedział! 

3) Główny Komitet Sprowadzenia 
Zwłok Juljusza Słowackiego w Krakowie 
dwa miesiące temu zwrócił się listownie 
do Magistratu wileńskiego z zapytaniem, 
jak Wilno, miasto młodości Wieszcza, 
ma zamiar uczcić powrót prochów Poe- 
ty. Magistrat wcale nię odpowiedział! 

4) Podejmowanie wycieczek i zagra- 
nicznych gości, którzy coraz częściej zwie- 
dzają Wilno, odbywa się z reguły bez 
udziału władz miejskich, kosztem i sta- 
raniem towarzystw kulturalnych i osób 
prywatnych. > 

Przykładów jest znacznie więcej. Po- 
daliśmy najbardziej brutalne. Czytelników 
prosimy o komunikowanie nam nowych 
danych. 

Daj Boże, aby dzień 19 czerwca uczy« 
nił z koszmaru rządów pana Bańkow* 
skiego niepowrotną legendę, której opo- 
wiadaniem w przyszłości niańki będą 
straszyły dzieci. 

Daj Boże, zby dzień wyborów przy- 
niósł radykalny przewrót na lepsze, Aby 
na czele m. Wilna nie stały żałosne 
mumje — ale otwarte głowy, energiczne 
mózgi, czujące dusze, ludzie z inicjaty- 
wą, zmysłem organizacyjnym, świado- 
mością, silną wolą, inteligencją i znajo- 
mością potrzeb cielesnych i duchownych 
dzisiejszego obywatela wileńskiego! zb. 

Kradzież czy napad rabunkowy. 
W nocy z dnia 7—8 na jadą- 

cego traktem do Wilna furmana 
Sewera napadło w okolicy Jaszun 
czterech uzbrojonych w karabiny 
mężczyzn, którzy pobili go i za- 
brali 30 serów holenderskich 
(wagi około 3—4 klg. 1 sztuka) 
poczem zbiegli w niewiadomym 
kierunku. 

Sewer o powyższem zameldo- 
wał na posterunku p. p. w Jaszu- 
nach pokazując ślady pobicia na 
piersiach, a po przyjeździe do Wil- 
na doniósł właścicielowi serów 
Gurwiczowi (Końska 26), który 
natychmiast zawiadomił Urząd Śled- 
Czy. 

Skutki nie dały długo czekać 
na siebie. Oto w dniu wczoraj- 
szym funkcjonarjusze I-g0 komi- 
sarjatu przytrzymali pod Halami 
kobietę, która sprzedała 11 główek 
sera holenderskiego. Przyprowa- 
dzona do Urzędu Śledczego okaza- 
ła się Emilją Paszkiewicz, zamiesz- 
kałą przy Białym zaułku Nr 8. 
Przeprowadzona u niej w miesz- 
kaniu rewizja wykryła 12 główek 
sera. W czasie przeprowadzania 
rewizji przyszli do mieszkania Pa- 
weł Czermański i Adolf Paszkie- 
wicz, których zatrzymano. 

Badani w Urzędzie Śledczym 
Czermański i Paszkiewicz zeznali, 
że krytycznej nocy wyszli na trakt 
na robotę i gdy ujrzeli jadącą fur- 
mankę podsunęli się pod nią, prze- 
cięli sznurki i skradli sery. Zaprze- 
czyli temu, jakoby było ich czte- | 
rech, jak również, że mieli jaką- 
kolwiek broń z sobą. 

Prawdopodobnem jest, że Se- 
wer zasnął na furmance, gdy się 
obudził i spostrzegł brak serów, 
w obawie przed odpowiedzialnoś- 
cią wobec właściciela, zameldował 
policji o napadzie.
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: Dziś: Małgorzaty Kr. 
Piątek | jutro: Barnaby Ap. 

10 Wschód słońca—g. 3 m. 16 
czerwca | Zachód ы g. 19 m. 54 

KOSCIELNA. 

— Nabożeństwa w kościele 
Bernardyńskim. W niedzielę dnia 
12 go czerwca w kościele Bernar- 
dyńskim o godzinie 10 ej rano od- 
prawiona zostanie msza święta na 
intencję bractwa św. Trójcy wileń- 
skich murarzy. 

Na drugi dzień dn. 14 w tym- 
że kościele o godzinie 7-ej rano 
odprawione zostanie nabożeństwo 
żałobne na intencję tego bractwa. 

Е ‚ OSOBISTE. 

— Dyrektor Lasów Państwo- 
wych w Wilnie, p. Władysław Grze- 
gorzewski w dniu wczorajszym wy- 
jechał do Warszawy w sprawach 
służbowych. 

Podczas jego nieobecności o- 
bowiązki dyrektora Lasów sprawo- 
wać będzie zastępca dyrektora p. 
Marjan Hoppen. 

SS : MiEJSKA. 
— Z komitetu Rozbudowy m. 

Wilna. Wyznaczone na środę 8 
czerwca b. r. posiedzenie Komite- 
tu Rozbudowy m. Wilna w spra- 
wie załatwienia podań petentów 
ubiegających się o przyznanie po- 
życzek na remont domów nie do- 
szło do skutku z powodu przyby- 
cia jednego, dosłownie tylko jed- 
nego członka na posiedzenie. Po- 
dobne karygodne lekceważenie 
swych obowiązków przez p. p. 
członków Romitetu Rozbudowy za- 
sługiwać może jedynie na słowa 
potępienia. (s) 

— Rejestracja bryczek i po- 
wozów. Wszyscy stali i czasowi 
mieszkańcy m. Wilna, niewyłącza- 
jąc mieszkańców przedmieść i fol- 
warków, położonych na terenie 

wielkiego Wilna obowiązani są za- 
rejestrować w wydziale podatko- 
wym Magistratu m. Wilna (Domi- 
nikańska 2) pokój Nr. 43 wszyst- 
kie bryczki i powozy znajdujące 
się w ich posiadaniu najpóźniej 
do dnia 1 lipca 1927 roku. Uchy- 
lenie się od rejestracji pociągnie 
za sobą kary administracyjne. (s) 

WOJSKOWA 

— Przyjęcia do marynarki. W 
terminie do dn. 1-go lipca b. r. 
przyjmowani będą do mar. woj. 
jako ochotnicy, mężczyzni urodze- 
m w latac 190/, 190% 1 1909. 
Starszych lub młodszych przyjmo- 
wać się nie będzie. 

_ Ochotnicy służą w mar. woj. 3 
lata, z czego 2 lata przypada na 
obowiązkową służbę wojskową, do 

której każdy obywatel jest powo- 
łany, zaś rok na służbę nadtermi- 
nową. Do służby nadterminowej 
należy się pisemnie zobowiązać 
odrazu przy wstąpieniu. 

W ciągu 3-letniego okresu służ- 
by w mar. woj. ochotnicy przecho- 
dzą najpierw wyszkolenie wojsko- 
we (szkoła rekruta), jak + wojsku 
lądowem, następnie $zkoleni są w 
szkole specialistów, aby w końcu 
pełnić służbę ma okrętach wojen- 
nych morskich i rzecznych oraz 
w formacjach lądowych, już jako 
specjaliści, maszyniści, motorzyści, 
palacze, nurkowie, radjo-telegra- 
fiści, elektrotechnicy i t. p. 

Zdolniejszych specjalistów wy- 
syła się do szkoły podoficerskiej, 
po ukończeniu której mogą pozo- 
stać w mar. woj. nastałe, jako 
podoficerowie zawodowi. 

Przez cały czas służby ochot- 
nicy otrzymują żołd i dodatki we- 
dług specjalnej tabeli, znacznie 
wyższej od tabeli dla poborowych. 

Głównym warunkiem  wstąpie- 
nia do marynarki woj. jest dobra 
znajomość czytania, pisania i ra- 
chunków, w zakresie conajmniej 
2:ch klas szkoły powszechnej, po- 
siadanie warunków fizycznych do 
służby w marynarce wojenne] Oraz 
pożądana znajomość rzemiosła. 

Marynarka wojenna potrzebuje 
jaknajwięcej ochotników - fachow- 
ców, więc przedewszystkiem: šlu- 
sarzy, mechaników,  monterów, 
szoferów, motorzystów i elektro- 
techników, następnie rybaków, - 
saków i innych obeznanych z za- 
wodami wodnemi, w końcu zaś 
kandydatów bez specjalnego zawo- 
du, jak: uczniów, praktykantów, 
pracowników umysłowych i han- 
dlowych, robotników i t. p. 

Kandydaci do mar. woj. powin- 
ni być zupełnie zdrowi i dobrze 
fizycznie rozwinięci, a w szczegól- 
ności posiadać dobry wzrok. Do- 
kładne badanie lekarskie, według 
specjalnych przepisów dla mar. woj. 
(San. 16) odbywa się na komisji 
poborowej, podczas poboru. 

Zaciąg ochotniczy do mar. woj. 
zostaje zamknięty dn. i-go lipca 
b. r. do tego więc czasu każdy, 
chcący wstąpić ochotniczo do mar. 
woj., powinien złożyć pisemne po- 
danie do swojej Powiatowej Ko- 
mendy Uzupełnień (P. K. U.), któ- 
ra go poiniormuje o dacie prze- 
glądu lekarskiego, wyjaśni jakie 
dokumenty trzeba do podania do- 
łączyć, wyznaczy mu dokładny ter- 
min wcielenia do marynarki woj. 
(w październiku b. r.) oraz udzieli 
wszelkich innych informacyj. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Walne zebranie Woj. Kom. 
Wil. Pomocy Pol. Mł. Ak. W dn. 
10 go czerwca r. b. o godz. 6-ej 
wiecz. w pierwszym terminie i o 
godz. 7-ej wiecz. w drugim termi- 
nie odbędzie się w sali konferen- 
cyjnej Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego Walne Zgromadzenie 
Wojewódzkiego Komitetu Wileń- 
skiego Pomocy Polskiej Młodzie- 
dzieży Akademickiej z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) Zagajcnic i wybór Piczydjum 
Zgromadzenia. 

2) Sprawozdanie z dotychcza- 
sowej działalności Komitetu. 

3) Sprawozdanie Komisji Rewi- 
zyjnej. 

4) Sprawa budżetu Komitetu 
na rok 1927. 

5) Wybory Wydziału Wykonaw- 
czego i Komisji Rewizyjnej. 

6) Zmiana statutu Komitetu, 
7) Wolne wnioski. 

SPRAWY SZKGŁXE, 
— Państwowe seminarju r. 0- 

chroniarskie na Zwierzyńcu (Mo- 

  

Popierajcie Czerwony Krzyż Polski. 
Mie zwlekaj, a daj ie mažos 

na Polski Czerwony Nagi. 

A ULEB I UR Wal 

niuszki 36) przyjmuje od dn. 16 
do 25 b. m. podania o przyjęcie 
do seminarjum. Wszelkie informa- 
cje udzielane będą w kancelarii 
seminarjum codziennie od 11-ej do 
1-szej. S 

Egzamina wstępne odbędą się 
dn. 27 i 28 b. m. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Poświęcenie sztandaru Ce- 
chu Zdunów i Garncarzy. W nie- 
dzielę dnia 12-go o godz. 10.i pół 
w kościele św. Jana odbędzie się 
uroczystość poświęcenia sztandaru 
Cechu Zdunów i Garncarzy. Mszę 
św. celebrować bądzie ks. biskup 
Bandurski, który również dokona 
akiu poświęcenia. Po nabożeństwie 
odbędzie się uroczyste przeniesie- 
nie sztandaru z orkiestrą od loka- 
lu cechu. 

— Poświęcenie sztandaru. We 
czwartek 16 b. m. o godzinie 8,30 
w kościele Dominikańskim J. E. 
ks. biskup Bandurski dokona po- 
święcenia sztandaru Związku Pra- 
cowników Miejskich. (s) 

WYCIECZKI. 
— Oddział Wileński Pol. To- 

warzystwa Tatrzańskiego urządza 
w niedzielę 12-go b. m., zamiast 
zebrania miesięcznego, wycieczkę 
dla członków i gości wprowadzo- 
nych przez wzgórza Antokolskie 
do ruin zameczku w Nowej Wilej- 
ce. Punkt zborny o godz. 9 i pół 
przed kościołem ŚŚ. Piotra i Pawła 
na Antokolu, powrót około 6-ej 
popoł. Zarząd przypomina zara- 
zem pp. członkom, którzy dotąd 
nie wpłacili składki i nie wznowili 
legitymacyj turystycznych, upraw- 
niających do przekraczania granicy, 
o potrzebie dokonania tych czyn- 
ności zawczasu przed sezonem. 
Biuro Oddziału funkcjonuje w Księ- 
garni Stow. Naucz. Polskiego. 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna podaje niniejszem do wia- 
domości ogółu ubezpieczonych i 
uprawnionych członków ich  ro- 
dzin, że poczynając od 12 czerw- 
ca r. b. wprowadza okazywanie 
pomocy lekarskiej obłożnie cho- 
rym w niedzielę i dnie świąteczne. 

Dla zapisania lekarza do domu 
należy się zgłosić do Biura Cho- 
rych Centrali (Dominikańska 15) w 
godzinach od 9 rano do 12 w po- 
łudnie, przynosząc ze sobą legity- 
mację członkowską wzgl. inny do- 
wód, stwierdzający uprawnienie do 
świadczeń. 

Zarząd Kasy zorganizował po- 
moc lekarską w niedzielę i święta 
tylko dla wypadków rzeczywiście 
ciężkich, kiedy stan zdrowia cho- 
rego nie pozwala mu zaczekać do 
następnego powszedniego dnia; w 
razie więc wezwania lekarza. bez 
potrzeby okazania natychmiasto- 
wej pomocy, Kasa ściągnie koszta 
wyjazdu lekarza w myśl regulami- 
nu dla chorych. 

Obłożnie chorych, pozostają- 
cych już pod opieką lekarza rejo- 
nowego, w niedzielę i święta od- 
wiedza tenże rejonowy lekarz. 

4565-2 

WYSTAWY. 

— Wystawa Szkół Zawodo- 
wych. W piątek dn. 10 czerwca r. 
b. o godzinie 5-ej popoł. w b. pa- 
łacu Tyszkiewicza nastąpi uroczy- 
ste otwarcie Wystawy Szkół Za- 
wodowych, zorganizowanej stara- 
niem Zrzeszenia Polskiego Nau- 

  

Kino- Teatr 

Wileńska 38. 
Film ten trzyma widza: przez cały czas w nieustającem napięciu. 
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CZASOPI 
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systemu Franci- @ 
sa stojące i le- 

żące instaluję z 

gwarancją na ulgowych warunkach. 

Reprezentant St. STOBERSKIi S-ka 
4349.9 Š 

Turbiny wodne 
Wilno, ul. Mickiewicza 9. 

  

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

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko I dokładnie. 

ILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE 

WYKONANIR DOKŁADNA ! SUMIENNE, 

  

Parter od 80 gr. Balkon 50 gr. 
„Helios“. „KORSARZ“ 

Premjera! Cudo-film, pozostający 
na długo w pamięci. 

oceanów i serc. Imponujący szlagier na tle walki o wła- 
dzę i o kobietę. W roli tytułowej niezapomniany „Zyg- 

fryd z Nibelungów* PAWEŁ RICHTER. 
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Wydawcę Tow. Wyżzw. „Pogos“ sp. + 42 243, 

  

INTA 
„NOGiPACH 

TEL LEI 

1 RYN wojskowych. 

\ SUD | Ecole Pi 0 PUDEŁKU z SITKIEM J 
FABRYKA CHEMICZNO- FARMACEUTYCZNA 

»UNIWERSAL“ Wielka 21. 
Pp. wojskowym 1 urzędnikom państw. warunki dogodne $ 
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   W dniu 28 
o godzinie 8-ej 
„Szeptyckiego" 5 p. p. Leg. odbę- 
dzie się licytacyjna sprzedaż scerty- 
fikowanych materjałów taborowych 

Lt Na Ki 

czycielstwa Szkół Zawodowych. 
Łaskawy protektorat nad Wystawą 
objęli: p. wojewoda Wł. Raczkie- 
wicz, arcybiskup R. Jałbrzykowski, 
rektor U. S. B. prof. dr. S. Pigoń, 
kurator A. Ryniewicz i inspektor 
armji gen. Burhart-Bukacki. Wstęp 
na otwarcie za zaproszeniami. 

W Wystawie biorą udział na- 
stępujące typy szkół: techniczne, 
agrotechniczne, handlowe, żeńskie 
przemysłowe, rzemieślnicze i do- 
kształcające. 

Wystawa otwarta będzie od 10 
do 16 b. m. włącznie, w godzinach 
od 11 rano do 7 wieczór. 

Za wejście dorośli płacą 40 gr. 
młodzież 20 gr., wycieczki szkolne 
po 10 gr. od osoby. 

W związku z Wystawą, celem 
poinformowania szerszego ogółu 
o Szkolnictwie Zawodowem, jed- 
nocześnie wydana będzie „Jedno- 
dniówka Szkół Zawodowych *. 

Z POGRANICZA. 
— Transporty przez stację 

Zahacie. Transporty kolejowe 
przez st. Zahacie stale się zwięk- 
szają. W ostatnich dniach wywie- 
ziono z Polski do Rosji kilkadzie- 
siąt wagonów żelaza (maszyny 
rolnicze); z Rosji zaś do Polski 
przybył transport zboża. 

ROZNE. 

— Sobótka świętojańska. Zna- 
na ze swej działalności na gruncie 
wileńskim organizacja „Pomoc 
Żołnierzowi Polskiemu* urządza 
w przededniu tradycyjnych 
wianków sobótkę w ogrodzie Ber- 
nardyfiskim. Dochód przeznaczony 
na zasilenie funduszów ochronki 
dla sierot im. Józefa Piłsudskiego. 

— O wydanie komendanta 
P. P. w Radoszkowiczach, are- 
sztowanego przez bolszewików. 
Jak już podawaliśmy we wczoraj- 
Szym numerze naszego pisma bol- 
szewicka straż pograniczna aresz- 
towała onegdaj na pograniczu ko- 
mendanta posterunku Policji Pań- 
stwowej w Radoszkowiczach post. 
Franciszka Drożdża. 

Pertraktacje w sprawie wydania 
post. Drożdża władzom polskim 
wyznaczone na środę o godzinie 16, 
na które z ramienia władz polskich 
wyjechał starosta mołodeczański i 
powiatowy komendant P.P. w 
oznaczonej godzinie się nie odby- 
ły, gdyż nie stawił się przedstawi- 
ciel władz sowieckich. 

Bolszewicka straż pograniczna 
przyznaje się jednak, że istotnie 
aresztowała wspomnianego pol- 
skiego funkcjonarjusza P, P., rze- 

  

komo za znajdowanie się w peł-. 
nem umundurowaniu na ich te- 
rytorjum. 

Teatr I muzyka. 
„— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś igraszka sceniczna St. Krzywoszew- 
skiego „Głuszec”, 

„  — Niedzielna popołudniówka. W 
niedzielę o godz. 4 m. 30 popoł. grana 
będzie zabawna „Pani prezesowa“. 

Ceny miejsc najniższe od 15 gr. 
— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 

dyński). Dzis w dalszym ciągu „Księżna 
cyrkėwka“--Kalmana. 

Początek o godz. 8 30 wiecz. Bilety 
od godz: 11 do 4-ej w kasie Teatru Pol- 
skiego, od godz. zaś 5-ej w kasie Teatru 
Letniego. 

Radjo. 
PIĄTEK 10 czerwca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 
czny. Nadprogram. 

15.00. Komunikaty gospodarczy i meteo- 
rologiczny. Nadprogram. 

15.20. Przerwa. 
16.30. Komunikat harcerski. 
16.45. Odczyt p. t. „Widowiska sportowe 

na wodzie", wygłosi p Tadeusz Maltze. 
17.10. Program dla dzieci. Audycja zbio- 

rowa „Wiesław* Brodzińskiego w ukła- 
dzie p. Haliny Czerniawskiej. 

  

czerwca r.b. 
rano w koszarach 

Cerata, linoleum chodniki jutowe, 
płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich 
do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

u I. WIŁDSZTEJNA, Wilno Rudnicka 2. 
Ceny najtańsze, 

17.15. Koncert popołudniowy kameralny: 
Wykonawcy: Władysław Burkath (fort.), 

rof. Tad. Michałowicz (wiolonczela) 
i prof. Ludwik Urstein (akompanja- 
ment). Utwory: Chopina, Różyckiego, 
Palmgrena, Poppera, i Liszta. 

18.50. Komunikaty P. A. T. 
19.05. Rozmaitości wypowie p. L. La- 

wiński. 
20.05, Odczyt p. t. „Loty przez Atlan- 

tyk“, wygłosi p. Jerzy Sosnkowski. 
20.30. Koncert wieczorny, w przerwach 

biuletyn „Messager Polonais* w języ- 
ku francuskim. Wykonawcy: Olga Ol- 
gina (Śpiew), prof. Stanisław Frydberg 
(skrzypce) i prof. Ludwik Urstein (akom- 
panjament). 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. Sygnał czasu, nadprogram, ko- 
munikaty P. A. T. 

Program koncertów zagranicznych. 

Londyn 361,4 m. 

21.40. Symfonja morska; pieśni i chóry. 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. 

19.30. Transmisja z Filharmonii. 

Monachjum 535,7 m. 

19.35. Wieczór muzyki angielskiej. 
21.00. Muzyka wiedeńska. 

Królewiec, 329,7 m. 

21.00. Wieczór utworów Handla i Mo- 
zarta. 

a wileńskim braku. 
— Pomysłowy Pinkus. Na stacji 

osobowej przytrzymano niejakiego Pin- 
kusa Szustera zam. Kolejowa 7, w chwili 
gdy usiłował spieniężyć siedem przeje- 
chanych już Lbiletów do Kolonji Kolejo- 
wej. 

Pinkus urządzał się w ten „sposób, 
że zawarł cichą spółkę ze swymi współ- 
wyznawcami i ci odsyłali mu niedruko- 
wane bilety zpowrotem do Wilna przez 
jednego ze wspólników. 

Jednakże policja położyła kres spry- 
tnemu pomysłowi Piukusa i oOsadziła 
go na letnisku w areszcie, 

— Ujęcie szulerów karcianych. 
Wczoraj wieczorem wywiadowcy Urzędu 
Sledczego w znanej policji spelunce kar- 
cianej u Bortkiewicza Al. Kasztanowa 3, 
przyłapali na hazardowej grze w karty 
niejednokrotnie już nakrywanych na tym 
procederze zawodowych szulerów Arona 
Oboza, Abramowiczów Mojżesza i Sta- 
nisława, którzy ogrywali Izraela Kiwo- 
wicza bogatego niegdyś kupca leśnego, 
a którego karty doprowadziły do ban- 
kructwa. Е 

— Nagły zgon. W mieszkaniu przy 
ul. Filareckiej 8, z przyczyn narazie nie 
ustalonych zmarła nagle 73 letnia Anna 
Kozłowska. 

— Zatrzymanie. Zatrzyniano Fran- 
ciszka Zyska bez stałego miejsca za- 
mieszkania, poszukiwanego przez komis. 
P. P. w Równem za kradzież. 

— Podrzutki. Eugenja Żalurtko zam. 
M. Pohulanka 12, na klatce schodowej 
tegoż domu znalazła podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 3 miesięcy. 

—- Tegoż dnia poster. Ill komisarjatu 
Wincenty Marcinkiewicz w bramie domu 
Nr. 1, przy ul. Podgórnej, znalazł pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około 4 
miesięcy. Podrzutków umieszczono w 
przyt. Dzieciątka Jezus. > 

— Pożar. W mieszkaniu Lejzora 
Pietuchowskiego, przy ul. Rudnickiej 6, 
powstał pożar prawdopodobnie wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 
Wezwana straż ogniowa pożar w prze- 

ciągu pół godziny stłumiła. Wypadków 
z ludźmi nie było. й 

— Kradzież. Anatolowi -Jermołaje- 
wowi zam. Ostrobramska 27, w lokalu 
łombardu „Kresowia* przy ul. Hetmań- 
skiej 1, skradziono z tylnej kieszeni spo- 
dni 55 dol. amerykańskich. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Mam zaszczyt prosić Sz. P. Redak- 
tora o zamieszczenie na szpaltach poczy- 
tnego pisma co następuje: 

Dwa tygodnie temu wracającemu z 
Grajewa p. prezesowi Dyrekcji Wileń- 
skiej p. Staszewskiemu delegacja st. Ru- 
dziszek przedstawiła wniosek w sprawie 
rozkładu jazdy pociągu lokalnego z Wil- 
na do Rudziszek. Pociąg lokalny w dro- 
dze do Rudzjszek zatrzymuje się w Lan- 
dwarowie przeszło godzinę, gdzie nastę. 
pnie oczekuje przybycia wagonu z gra- 
nicy litewskiej. Z pośród pasażerów za- 
ledwie kilku pozostaje w Landwarowie, 
lub oczekuje pociągu warszawskiego — 
reszta pasażerów zmuszona jest wycze- 
kiwać przeszło godzinę na Odjazd po- 
ciągu, Przeważa młodzież szkolpa, która 
z zajęć szkolnych wraca późaym wieczo- 
rem do domu. Mam nadzieję, iż Sz. p. 
prezes Staszewski zechce uwzględnić 
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1 gier de Paris 45639 
Pensjonat dla młodych panien w pobliżu Paryża 
(20 min.). Dobre odżywianie, świeże powietrze. 
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majątki, 

       

     

  

DOMY 

warki, place 
posiadamy do sprze- 

| Biuro Elektro | Radjo- 
iethniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 1/, tel. 781, 
Najtańsze żródło zakuou 
msterjałów elektro-tech= 

fol- 

  

  

      

PRZ 
telet. 10-58. 

Tow. Wyd. „Pogeń*, Druk, „Pex“, si, Św. Ignacego 5, 

w kraju założ. w 1840 r. 
ul, Dominikańska 17, 

zam. w Wilnie, przy ul. 
Rydza-Śmigłego Nr. 42. 

b-1236 

  

Ligę Żeglugi | 
4555.0 Morskiej i Rzecznej 

Nr. 130 (879) == 

prośbę mieszkafcow Rudziszek i skiero- | 
LAS bezpośrednio bez przerw pociąg lo- 

alny. { 
Racz przyjąć Sz. P. Redaktorze wy-| 

razy glębokiėgo szacunku. 1 
Inż. Mieczysław Szejmowicz. 4 

Rudziszki. i % 

4 

L sądiW. 
© t 

B. kom. Szolc i st. przod. 
Rynkiewicz i Kułakowski— __ 

ułaskawieni. Ž 

Sensacyjny przed rokiem pro- kro 
ces komendanta P. P. na m. Wil- 
no podinspektora Tolpyhi, kierow-, = 
nika I-go komisarjatu P.P. m. Wil- 
na komisarza Szolca Oraz st, przo-, 
downików Rynkiewicza i Kulakow- | 
skiego w ostatnich dniach znalazł 
swój epilog w akcie łaski Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Jak wiadomo, sprawa ta była 
już rozpatrywana w Sądzie Okrę- 
gowym i Apelacyjnym w Wilnie, 
przyczem wszyscy zostali skazani 
na 6 miesięcy do 2 lat więzienia. 

Przed kilkoma tygodniami głoś-- 
na ta sprawa znalazła się w dro-- 
dze skargi kasacyjnej w Sądzie” 
Najwyższym w Warszawie, który о< 
uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego ec 
skazujący b. komendanta P. P. m. $ 

® 

O
G
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Wilna Tołpyhę na 6 miesięcy wię- 
zienia. Odnośnie zaś do pozosta- 
łych Sąd Najwyższy zatwierdził S | 
wyrok Il-instancji. D 

Skazani — b. kom. Szolc, st. (2 
przod. Rynkiewicz i Kułakowski 5 
wnieśli prośbę do P. Prezydenta o 
ułaskawienie. ! 

P. Prezydent odniósł się Przy-. 
chylnie do wspomnianej prośby, | 
darowując skazanym karę, pod wa- 
runkiem niepopelnienia przestęp- | 
stwa w ciągu 2—3 lat. ! 

Sprawa b. komendanta P.P.m. ocz 
Wilna podinsp. Tołpyhy będzie. 
rozpatrywana ponownie przez Sąd 
Apelacyjny w nowym składzie sę- 
dziowskim. i 

i. 

Sprawcy kradzieży u Mo- 
lendy przed Sądem Apela- 

cyįnym. 

W styczniu ub. roku zapomocą 
włamania się do składów materja- 
łów bławatnych Molendy, przy ul. 
Wielkiej, nieznani sprawcy skradli 
9 sztuk sukna wartości 9.000 zło- 
tych. | 

Przeprowadzone śledztwo do-| 
prowadziło do aresztowania Sa- Alt 
muela Lichtsona, Kagana, Łopatki- sta: 
na, Szabana, Lewinsona i Lewina. nat 
Jako paser, u którego znaleziono wyj 
skradzione materjały został aresz- ł 
towany Bejnaszewicz. kły 

Po aresztowaniu sprawców kra- Pie 
dzieży znany w świecie przestęp- Ty! 
czym, chociażby ze słynnego pro- „T. 
cesu „Bruderferajnu* Lichtson za- dzi 
proponował konwojentom 500 do- 
larów łapówki za wypuszczenie go 'F 
na 2 godziny do domu. Skończyło 
się oczywista tylko na propozycji, 
a policja nabrała tem większej 
pewności, że kradzieży dokonał 
nie kto inny, jak aresztowana 7"F 
banda. kół 

Sąd Okręgowy skazał Lichtso- rzu 
na, Łopatkina, Kagana i Szabana stw 
па 2 lata więzienia, zamieniające-. piei 
go dom poprawy. Pozostalych zaš 
oskarżonych uniewinnił. Bo 

W dniu wczorajszym sprawa ta POS 
była rozpatrywana przez Sąd Ape- cze 
lacyjny, który zatwierdził wyrok į Ą 
odnośnie do skazanych w l-ej in- 
stancji i skazał uniewinnionych 
Sądzie Okręgowym na 6 miesię 
więzienia. 

żuj: 

a k 

nie. 

  

  

Wybudowanie stadjonu sporto- 9" 
wego w Wilnie, to świadectwo But 
zrozumienia potrzeby i ugrunto- żąd 
wania wychowania fizycznego ost 

naszej młodzieży. ! 

  

NOWOŚĆ! 
TADEUSZ ŁOPALEWSKI 

Podwójny Cień 
powieść. 

| Nakład F. Hoesicka w Warszawie. 
Cena zł. 4.50. 
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