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kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25%0 zniżki, dla OE 
miejscowe—150% drożej, Układ ogłoszeń 6-с10 

ki k Trzy dni dzielą nas od wybo- 
Xrów miejskich. Dzienniki wileńskie 

wej _ komentują je dzień za dniem obfi- 

łuj cie, przytem: nie zawsze zgodnie z 
(0 prawdą. Moglibyśmy. wynurzenia 
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"organów prawicowych traktować 

— & powodzeniem w „kąciku humo- 
_ rystycznym*. Odsapnęliśmy jednak 

id 
ła ' po wyborach inie przeciążając czy- 

_ telników powyborczemi refleksjami, 

_ ruszymy więc i my w te same re- 
niś Biony, zachowując w miarę moż- 

ye 
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ności powagę wobec djalektyki 

znakomitych komentatorów pamięt- 

_ nego dnia 19 czerwca. 

Przedewszystkiem stwierdzamy, 

że my jedni nie ogłosiliśmy urbi 
4 et orbi triumfu, lecz przeciwnie, 
Ю wynik wyborów, który liście Nr 10 

dał pięć mandatów, uznaliśmy za 

skromny. Nasi przeciwnicy mogą 

być pewni, że zrobimy wszystko, 

_ by w następnej próbie sił osiąg- 
nąć lepszy rezultat. Mamy podsta- 

wy sądzić, że poprawienie wyni- 

M ków walki w Wilnie dla obozu, 
i "który pismo nasze reprezentuje, 
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“ Jest możliwe w stopniu bardzo 
znacznym, a dla przeciwników przy- 
krym. 

— „Centrokom* uderzył w dzwon 
zwycięstwa. Jedenaście mandatów 

zamiast dawnych dwudziestu dzie- 

więciu jest dla „Dziennika* zwy- 

cięstwem. P. Zwierzyński uważa 
inaczej, jak stwierdza krótki wy- 

€|  wiad z nim, ogłoszony w „Epoce*. 
$ 

Ludzie poważni tem różnią się 

, od niepoważnych, że są trzeźwi, 

aj. nie wypowiadają sądów šmiesz- 
_ nych. 

W „Dzienniku Wileńskim" nie- 
| zastąpiony p. J. O. stwierdza na 

' podstawie informacyj z „Wilner 
Togu(?l)“, že na „dziesiątkę“ i 

„dwójkę'* głosowali... Żydzi wileń- 
scy i podaje nawet ilość głosów 

"| żydowskich, które padły na te lis- 
ye 
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| ty. Inny znakomity odkrywca Ame- 
ryki z monarchistycznej kapliczki 

powiada (Jej Boguł), że głosy 
_ dziesiątki, to głosy... żon podofice- 
' rów... Łaskawi panowie! Ależ po- 

rozumcie się między sobą, może 
_ łatwiej wtedy będzie rzucać pias- 

kiem w Oczy i ukrywać rozgory- 
_ czenie z powodu, że ta wileńska 
/ mdziesiątka”, operując zaimprowi- 
*ł0wanym aparatem, zdobyła na- 
 Szem zdaniem zbyt skromną, ale 
w każdym razie większą od 

_ bloku dwóch dzienników o re- 
kordowym „tirażu”, a bardzo po- 
ważną wobec mandatów „Centro- 
komu liczbę pięciu mandatów. 

Dociekania matematyczne p. J.O. 
znajdują sukurs w innym świetnym 

' matematyku, który obliczył, że 

_ „dziesiątka wydała od „dwunast- 
ki“ akurat o 500 procent więcej 
pieniędzy. Wierzymy zupełnie, że 

powódź plakatów _bezpartyjnych 
_ monarchistów wileńskich, że balo- 

dd _ niki i inne zabawki są ofiarą in 
natura, i że wobec tego wybory 
nic, ale to literalnie nic, „dwunast- 

kę“ nie kosztowały, 

Słyszeliśmy jednak dotąd ina- 

я czej, wymieniano nam nawet kon- 

retną sumę wydaną przez 12-kę. 
Na tej podstawie sądzimy, że lek- 

„ Komyšlnie jest zaglądač do  kie- 
eni przeciwnika, można się bo- 

wiem łatwo narazić na zarzut Świa- 
domego mówienia nieprawdy. 
,. Jeszcze zabawniej przedstawia 

się matematyka p. St. Kź. z „Dzien- 
nika”, który strasząc swych  czy- 
telników wynikami wyborów twier- 
dzi, że komuniści zdobyli 17 ty- 
sięcy głosów t.j. 28% ogółu (PII) 
Radzimy autorowi nie wychodzić 

Wilno, Czwartek 23 czerwca 1927 r. 
® 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2 —3 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od 8—9wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwrace. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

Cena 20 groszy    

  

  

Notatki powyborcze. 
na ulicę. Co trzeci, albo co czwar- 

ty człowiek jest komunistą i gotów 

jest zamordować p. Kź. jako ende- 

ka. Jak wiadomo pepesowcy i „sa- 

natorzy“ cieszą się opieką, a na- 
wet sympatją komunistów! 

Ale zostawmy na stronie we- 

sołków i rzućmy okiem na cyfry. 

Nie posiadamy, niestety, urzędowe- 

go ostatecznego zestawienia gło- 

sów, oddanych w poszczególnych 

obwodach. Na zasadzie danych 

prowizorycznych możemy jednak 

dojść do pewnych obserwacyj i 
Wniosków. 

Oto rzuci się nam w oczy, że 

głosy śródmieścia padły w więk- 

szości na listę Nr. 14, za którą w 

dużym odstępie podążała bezpar- 

tyjno-monarchistyczna _ „dwunast- 

ka*. Na przedmieściach upadek 

wpływów endeckich jest widoczny. 
Największe ilości głosów zbierała 
tu PPS., a wślad za nią przeważ- 

nie Zjednoczony Komitet Wybor- 

czy. Wpływy kleru sprawiły, że 

Centrokom tu i owdzie — t. j. 

w niektórych parafjach zdobył po- 

kaźne ilości głosów. 

Porównywując ilość głosów zdo* 

bytych przez „dwunastkę” i „dziesiąt= 

kę” stwierdzamy, że sukces pierw- 

szej jest rozproszkowany po całem 

mieście. Zaledwie w trzech obwo- 

dach liczba głosów, oddanych 

na dziesiątkę zlekka przekroczyła 
dwieście, dochodząc maxymalnie 

do 217. Głosy dziesiątki w trzech 

obwodach wahają się koło 350 
(343, 347, 351), w kilku innych 

przekraczają dwieście głosów. Wpły- 
wy dziesiątki są więc bardziej 

zwarte. Nie jest to zatem owoc 

krzykliwej agitacji, która tu i ów- 

dzie porywa za sobą nieświado- 

mych, tam zwłaszcza, gdzie nie 

dotarli przeciwnicy, lecz świadectwo 
znacznie bardziej ustalonych wpły- 

wów. Zjednoczony Komitet o wie- 
le bliższy jest od „dwunastki” pra- 

wa do mówienia o „swoich* dziel- 

nicach miasta. -Na tym punkcie 

opieramy przeświadczenie, że akcja 

obozu, który przy wyborach re- 

prezentował. Zjednoczony Komitet 

ma głębokie podstawy w masach 

i przy wytrwałej pracy można jej 
rokować zwycięską przyszłość. 

Jest rzeczą zupełnie zrozumia- 

łą, że bezpartyjni monarchiści wię- 

cej uzyskali w śródmieściu, niż na 
krańcach miasta. Wybory miejskie 

są bowiem walką pod kątem wi- 

dzenia społecznym. Wystąpienia 

„dwunastki* w obronie biedoty z 

przedmieść nie mogły być trakto- 

wane nazbyt wielkiem zaufaniem, 

zważywszy, co pisał lejb-organ te- 

go obozu przed wkroczeniem w 

okres przedwyborczy i po prze- 

brnięciu przez „hańbę wyborów*. 

Nie oznacza to, że właśnie inteli- 

gencja, ta najwyższa inteligencja 

głosowała na „12-kę*. Sądzimy, że 

conajmniej w równej mierze głoso- 

wała na „dziesiątkę* i „dwćjkę”, a 

w każdym razie zainteresowało nas 

odkrycie, że oczy wyborców ,,12 ki** 

„blyszczaly inteligeneją“. Tak jest, 

niewątpliwie! Byli to przecież czy- 

telnicy „Expressu“, a to jest, jak 
wiadomo, kwiat inteligencji wileń- 

skiej! : 
B. ciekawie ułożyły się głosy 

„15-ki", a więc wpływy komuni- 

stów i żywiołów do nich zbliżo- 

nych. Największy sukces odniosły 

one w jednej ściśle określonej częś- 
ci miasta, a mianowicie na Nowem 

Mieście i Nowem Zabudowaniu. 

Powodzenie „15-ki* szło niemal 
bez wyjątku w parze z sukcesem 

ńktywność sowieckiej palitgki zagranicznej. 
BERLIN. 22. VI (Pat). „Der Taż* depeszuje z Moskwy, że roz- 

powszechniane przez prasę zagraniczną wiadomości, jakoby rząd so- 
wiecki miał zamiar wysłać trzecią ostrą notę do rządu polskiego, są 
pozbawióne wszelkich podstaw. 

Komisarjat spraw zagranicznych dotychczas nie rozważał nawet 
projektu wysłania podobnej noty. Rząd sowiecki zdecydował czekać, 
w jaki sposób Polska zareaguje na drugą notę sowiecką. Oczekuje rów- 
nież propozycyj polskich w sprawie załatwienia konfliktu, poczem do- 
piero zamierza zająć stanowisko. 

W związku z powrotem Cziczerina do Moskwy dowiaduje się ko- 
respondent „Der Tag", że w najbliższym czasie polityka zagraniczna 
Sowietów ma wejść w stadjum nowej aktywności. 

Aresztowanie działacza litew- 
skiego. 

KOWNO. 22. VI (Pat). Aresztowaso tu znanego działacza litew- 
skiego redaktora Petrauskasa, którego oskarżono o działalność anty- 
państwową i o rozpowszechnianie nielegalnej literatury. 

Manewry litewskie. 
KOWNO. 22. VI. (Pat). Wczoraj rozpoczęły się wielkie manewry 

armji litewskiej. 

Straszne losy więźnia bolszewickiego. 
Z Helsingforsu nadchodzi wia- dali go naj$krutniejszym  tortu- 

domość, mrożąca krew w żyłach. rom. Gdy fo nie poskutkowało, 
Oto w liczbie 23 osób straconych Elwengren' został przykuty do 
w Moskwie z powodu zamordowa- trupa. 
nia posła Wojkowa, komunikat W 
bolszewicki wymienił b. pułkowni widzi 
ka armji rosyjskiej, Finlandczyka “si 

   
   

   

    

ień i w nocy nieszczęśliwy 
przed sobą rozkładające 

ę powoli ludzkie ciało, dotykał 
DOBY każdym swoim ruchu, od- 
dych „wstrętnym zapachem roz- 

ładu. > 
Tego, Oczywiście, nie mogły 

z pochodzenia Elwengrena. 
Obecnie okazuje się, że Elwen- 

gren został zamordowany na 
kilka JC pz a / 

wypadkiem! w Warszawie. / wytrzymać „najmocniejsze nerw. 
Elwengrena arasztowano przęd po Ę 

kilka miesiącami. Chcąc wydogyć | 9 pika dniach Miwengrea zawar 
od niego zeznanie, czekiści pod- . Wtedy go YA 

Sukces ppułkownika Rómmla w Londynie. 
LONDYN 2ż. VI. (Pat.) W dniu dzisiejszym w konkursach hippicznych ppułk. 

Rómme! zajął pierwsze miejsce na „Fagasłe* w Konkursie normalnym. 

Chamberlin w Wiedniu. 
BUDAPESZT, 22. VI. (Pat.) Po śniadaniu, wydanem na cześć Chambarlina i 

Lewina, lotnicy amerykańscy odlecieli dziś o godz. 14 m. 40 do Wiednia. 

Czterech górników zasypanych. 
KATOWICE, 22. VI. (Pat.) Z podczas pracy w kopalni 

Kleofas zostało zasypanych 4 górników. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, 
nie zdołano dotreicsas odkopać ofiar wypadku, gdyż usuwające się coraz bardziej 
kamienie utrudniają zabiegi. Dziś o godzinie 3-ej nad ranem słychać było jeszcze 
głosy przysypanych, jest więc nadzieja, że zostaną uratowani. - 

Nowy gabinet rumuński. 
BUKARESZT, 22. VI. (Pat). W nowym gabinecie rumuńskim pre- 

zydjum i sprawy zagraniczne objął Jan Bratianu, sprawy wewnętrzne — 
Duca, finanse — Vintila Bratianu, Rolnictwo — Argentojano, praca — 
Loupou, wyznania—Lepadatu, sprawiedliwość—Stelija Popesko, zdrowie 
publiczne—lncletz, roboty publiczne—Nistor, komunikacja — Dimitriu, 
oświata—Angelesco, przemysł i handel—Marze, wojna—gen. Angelesco. 

Z ZAGRANICY. 
Niemcy, jak zwykle, niezadowo- 

leni. 

BERLIN, 22.VI. (Pat). Prasa 
nacjonalistyczna wyraża wielkie 
niezadowolenie z dotychczasowego 
rozwoju sprawy przyznania Niem- 
com miejsca w komisji mandato- 
wej Ligi Narodów. „Lokal Anzei- 
ger" oświadcza, że obecny stan tej 
sprawy nie może wywołać w Niem- 
czech radości, okazuje się bowiem 
teraz, że przyznanie miejsca Niem- 
com w komisji mandatowej, które 
miało być rzekomo już zapewnio- 
ne i które przez delegację nie- 
miecką przedstawione było jako 
sukces jest jeszcze conajmniej wąt- 
pliwe. 

Jan Bratianu 

  

przywódca liberałów rumuńskich 
po upadku gabinetu ks. Barbu, 
Stirbey utworzył nowy gabinet 

rumuński. 

Bliższe przyjrzenie się rezulta- 
tom wyborów skłania do wniosków 

naogół optymistycznych. To też 

melancholijny w gruncie rzeczy ton 

naszych przeciwników jest nam da- 

leki. Dziwaczne ich komentarze do 
wyborów podyktowane są goryczą 

zawodu. Przeciwnicy nasi nie zda- 

wali sobie sprawy, że Zjednoczony 

Komitet Wyborczy i P.P.S. dadzą 

łącznie najsilniejszy ośrodek w Ra- 
dzie Miejskiej, bez którego nie bę- 

„Żydowskiego bloku narodowego*, 
co wskazuje, że złożyły się na nie 
w ogromnej większości głosy ży” 

dowskie. Robotnik polski w olbrzy- 

miej przygniatającej większości gło- 

sował na P. P. S. Teren objęty 

wpływami komunistycznemi odzna- 

cza się jeszcze tem, że panuje na 

nim największa nędza. Nowe Zabu- 
dowanie jest najbiedniejszą dziel- 

nicą miasta. Są to więc częściej 

zapewne „głosy zrozpaczonych*, o 

których pisaliśmy z okazji wybo- dzie można gospodarować w Wil- 

rów warszawskich, niż głosy auten- nie —i zawiedli się. Stąd pasja. 

tycznych komunistów. a. 

  

   

GŁ 4 -10 gr., Ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
ch pracy—509/0 zniżki, ogl. zagraniczne—509/0 drožej, ogt. cytrowe i tabelowe 0 200/0 drožej, 044. z zastrzeženiem miejsca 100/0 drożej, w dnie świąteczne i za” 
amowy na IV stronia 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administracię dowolnie zmieniane. 
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Stołeczna operetka „NOWOŚCI* 
  

Gościnne występy w gmachu Teatru „REDUTA“ na Pohulance. 
Czwartek 23 czerwca „Lady Chic* — Kolio. 

Niedziela 26 czerwca „Dorina“ — Giiberta. 

Sobota 25 czerwca nieodwołalnie poraz ostatni 
„Adieu Mimi* — Benatzkiego. 

W roli głównej KAZIMIERA NIEWIAROWSKA. 
Początek przedstawień O godz. 8 min. 30. 

B Piątek 24 czerwca „Hrabina Marica“ — Kalmana. 5 

\ 4 

5 @ 4670 N 

typu humanistycznego (z łaciną) z oddziałem rmatemai.-przy- 
rodniczym we własnym nowocześnie urządzonym gmachu szkol- 

Plac do gier i zabaw oraz ogród szkolny. 

Wiwulskiego 11), codziennie od godz. 9—12 rano i od 4—6 wiecz. 
Ą Podania wraz z dokumentami przyjmuje kancelarja (tymczasem przy ul. 

Egzaminy wstępne odbędą się: 

į 
rzy ul. Wiwulskiego 13 į nym przy ul. £ * Ё 

į 
į 

w terminie wiosennym dn. 25. VI o godz. 4 po poł. 
4619 ” jesiennym dn. 27. VIII o godz. 10 rano. 
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Kurjer wydawniczy. 
Koło 25 czerwca opuści drukarnię regjonalna powieść mec. Anto- 

niego Miliera pod tyt. „Powołanie”. Autor osnuł treść swej pracy na sto- 
sunkach kleru litewskiego w epoce lat 1890—95, zawzięcie broniącego swej 
religijno-kulturalnej placówki. Powieść kończy się artystycznem zobrazo- 
waniem tragedji krożańskiej, głośnej wówczas w Europie. Czasy względ- 
n.e bliskie (1893), a już nieznane obecnemu pokoleniu. 
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Wyszedł z druku Nr. 1 
Prac Instytutu Badania Stanu Gospodarczego | 

Ziem Wschodnich. g. 
Jest do nabycia w Administracji „Kurjera Wileńskiego". 

Cena 4 złote. 4621-3 5 
ее ©® ООО РО ООО ООО ЛОЬ 

d Paūstų Baliyekick. 
Traktat handlowy łotew- 

sko-litewski. s 
RYGA, 22.VI. (Ate). Łótewski 

minister spraw zagrańicznych 

    
   

   

zwrócił się do rządu litewskiego z 
propozycją ustalenia podśtawowych 
zasad przyszłego traktątu handlo- 
wego łatewsko-litewskjego. 

Rząd łotewski zayiadamia, że 
Łotwa nie miałaby/ zasadniczych 
zastrzeżeń przeciw. zawarciu z 
Litwą takiego układu, jak z Esto- 
nją, t. zn. e unji celnej. 

ryskich Litwa 
czas żadnego zdinteresowania pro- 
pozycjami Łot 

dzone są w/przyśpieszonęm tempie. 

Wysiedlęnie monarchistów 
rosyjskich z Estonii. 

TALLIN. 22. VI. (ATE). W so- 
botę wysiedlono na mocy rozpo- 
rządzenia rządowego monarchis- 
tów rosyjskich, zamieszanych w in- 
cydencie Milukowa. 

Monarchiści ci zostali 
leni na wyspę Kudo. 

Podpisanie traktatu handlo- 
wego między Estonją a 

Czechosłowacją. 
„ TALLIN. 22. VI. (ATE), Wczo- 

raj podpisany został traktat han- 
dlowy estońsko-czechosłowacki. Ze 
strony Czechosłowacji podpisał 
traktat poseł czechosłowacki Girsa, 
który w tych dniach wręczył rzą- 
dowi estońskiemu listy uwierzytel- 
niające. 

Traktat estońsko-czechosłowac- 
ki oparty jest na klauzuli najwyż- 
szego uprzywilejowania i zawiera 
zarówno klauzułę bałtycką, jak i 
klauzulę rosyjską. ` 

wysied- 

` 
  

Minister Zaleski powrócił 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

„Wczoraj rano powrócił z Gene- 
wy do Warszawy minister spr. zagr. 
p. Zaleski. 

Q g.11 przed południem p. Za- 
leski udał się do Prezydjum Rady 
Ministrów, gdzie p.w. premjer Bar- 
tel odbył z nim dłuższą konieren- 
cję, podczas której p. minister in- 

prowa- 

formowal p. w.-premjera O“ prze- 
biegu obrad genewskich i rozmo- 
wach dyplomatycznych w Genewie 
i Paryžu. 

Następnie w godzinach popolu-  - 
dniowych min. Zaleski byl przyjęty | 
na godzinnej audjencji przez Mare 
szałka Piłsudskiego, którego infor- | 
mował również w sprawie poży» 
czki. 

Jak się informujemy, w rozmo- 
wach tych poruszona była również 
sprawa stanowiska rządu polskiego 
wobec ostatniej noty sowieckiej. 
Stanowisko nasze w tej sprawie 
mia być sprecyzowane w ciągu naj- 
bliższych dni. 

udjencje i kouiereacje. 
(tei. od wł. kor. a Warszawy). 

P. wice premjer Bartel przyjął 
wczoraj przed południem ministra 
reform roln. p. Staniewicza, oraz 
szefa Departamentu Lotnictwa w Mi- 
nisterstwie Spraw Wojsk. płk. Raj- 
skiego. 

W godzinach popołudniowych 
p. W.-premjer udał się do Belwe- 
deru, gdzie odbył z Marsz. Piłsud- 
skim dłuższą konferencję. 

Z całej Polski. 
Klęski żywiołowe w Mało=- 

polsce Wscho 
Żywiołowe burze 

kie niedąwno nawiedzjły ogromne 
połacie Małopoiski Wćhodniej, roz- 
szalały znów z niebywałą siłą. Z 
wielu okoliś, sygnaliźują © nowych 
zniszczenia! zafiewów, które 
przybrały już katagtrofalne rozmia- 
ry. I tak w iecie. stryjskim 
spadł grad wielkfści gołębiego ja- 
ja, w gminach tkowce, Sokołów 
i Łukawica Dplha. W powiecie 
tłumackim a 
ny w gminie 
zaś szkody wyrządz. 
dowe - w powiecie Kkosowskim. 
Plony zostałyjkompietnią zniszczo- 
ne w gminach Kuty i Ryztoki, a 
obfite opady podmyły i 
ły most, długości 50 m., ną tam- 
tejszej drodze rządowej, 
komunikacja odbywa się dro! 
krężną. 

- Stanisławów pod wodą. 
W nocy z niedzieli 

   

   

       
      

   

  

burze gra- 

     
   

      

    

  

gradowa 
stanisła- 

wowskim. Szkody znacźne. Miasto 
przez pewien częs było formal- 
nie zalane wodą idożnało przer- 
wania komunikacji. j Woda zalała 
wiele piwnic i suteryn Pociągi tej 
nocy odchodziły z obóźhieniem. 

а роше- ̂ 
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dprowadzanie zwłok Juljusaa Slovackiega. Gzy wojska NA prAWO radować 
Na ziemi ojczystej. 

„GDYNIA, (Pat.) Uroczystości 
urządzone z okazji przybycia zwłok 
Juljusza Słowackiego przybrały 
charakter niezwykle doniosłej i po- 
ważnej manifestacji narodowej. O 
godz. 10 rano w koszarach mary- 
narki wojennej na Oksywji odbył 
się poranek zorganizowany przez 
dowództwo iloty dla raizonu 
marynarki. W poranku tym wzięli 
udział wszyscy wolni od służby 
oficerowie i marynarze. / 

Punktualnie o godzinie 12 w 
południe torpedowiec „Mazur wy- 
jechał na pełne morze na spotka- 
nie torpedowca „Wilja” wiozącego 
prochy Słowackiego. Na pokładzie 
okrętu dowodzonego przez kapita- 
na Hulewicza zajęli między innemi 
miejsca starosta miorski gen. Za- 
ruski, komendant portu wojennego 
w Gdyni komandor Filanowicz, w 
zastępstwie dowódcy floty, poza- 
tem dyrektor Pat Górecki oraz kil- 
"ku przedstawicieli prasy. 

O godz. 2-ej min. 15 na wyso- 
"kości Jastarni parowiec „Mazur* 
spotkał torpedowiec „Wilję* i wy- 
mierił z nim saluty. Po skomuni- 
kowaniu się za pomocą sygnali- 
zacji flagowej z dowództwem „Wilji* 
torpedowiec „Mazut“ zbliżył się 
do niej, przyczem dowódca „Wilji* 
komandor Petelentz złożył sta- 
roście morskiemu gen. Zaruskiemu 
raport. Następnie na wysokości 
Helu zbliżyły się do „Wilji* dwa 
trawlery „Rybitwa“ i „Jaskėlka“, 
kt6re stanowily eskortę honorową 
„Wilji“. ! 

Na spotkanie tego orszaku mor- 
skiego wyjechały z Gdyni liczne 
żaglowce i łodzie motorowe prze- 
pełnione publicznością. Punktualnie 
o godz. 6-ej wiecz. torpedowiec 
„Mazur“ dobił do portu handlo- 
wego w Gdyni. Starosta morski 
gen. Zaruski złożył po opuszczeniu 
okrętu urzędowy meldunek przed- 
stawicielowi rządu | Rzeczypospoli- 
tej p. ministrowie, Dobruckiemu, 
oczekującemu na | moto w towa- 
rzystwie miejscowego komitetu 

przyjęcia, przedstawicieli władz 
cywilnych, wojska i t. d. Całe 
molo przepełnione było tysiączne- 
mi rzeszami publiczności. Na cze- 
le ustawiło się okóło 60 delegacyj 
z wieńcąmi i sztandarami oraz sze- 
reg wybitnych osobistości. O godz. 
6 min. 10 wiecz. przybył do Gdy- 
ni torpedowiec „Wilja““. W tej 
chwili orkiestra marynarki wojen- 
nej odegrała marsza žalobnego 
Chopina. \ 

Na górnym šo „Vilji“ 
na wzniesieniu prżykrytem czer- 
wonem suknem ustąwiony był ka- 
tafalk, na którym sea piękna 
hebanowa trumna z prochami Sło- 
wackiego. Na wieku widniał srebr- 
ny krzyż. Trumna pokryta byłą 
sztandarem Rzeczypospolitej. Cały 
katafalk tonął w powodzi wieńców 
i kwiecia. Straż honorową przy 
trumnie pełnili czterej żołnierze 
marynarki wojennej oraz z ramie- 

W Tczewie. 

TCZEW, 42 VI. (Pat). Dzisiaj 
od samego rfna poczęły się gro-. 
madzić w poręie tczewskim liczne 
rzesze publiczgości w oczekiwaniu 
na statek „Mickiewicz* z prochami 
Słowackiego. 

nia centralnego komitetu 
pp. Or-Ot i Lechoń. / 

Niezwłocznie po przybyciu o- 
krętu do brzegu sześciu maryna- 
rzy wystąpiło z płonącemi pochod- 
niami, zajmując miejsca prży stra- 
ży honorowej. i 

Na pokład „Wilji* pierwszy 
wszedł p. minister WR. i OP. Do- 
brucki, który wygłosił krótkie prze- 
mówienie, wyrażając przejlewszyst- 

przyjęcia 

kiem radość, że zwłoki Słowackie- 
go mogły przybyć do jczystego 
kraju na polskim okręcje wojen- 
nym, przez polskie morże. P. Mi- 
nister Dobrucki przyjął od dowód- 
cy okrętu „Wilja* komandora Pe- 
telentza imieniem rządk i narodu 
polskiego drogie im zwłoki „Kró- 
la Ducha“ Juljusza Słowackiego. 

Po przemówieniu fp. ministra 
duchowieństwo z księdzem Roz- 
czynowskim na czelś odprawiło 
modły żałobne u stóp katafalku. 

+. Ks. Rozczynowski wygłosił przy- 
* tem podniosłe przemówienie, które 
zakończył zaintonowaniem hymnu 
„Boże coś Polskę" podjętym przez 
tysięczny tłum publiczności. Na- 
stępnie chór dzieci z Syberji, z za- 
kładu wychowawczego odśpiewał 
szereg pieśni rein i „Testa- 
ment'* Juljusza Słowackiego". 

Zkolei imieniem: miejscowego 
komitetu przyjęcia w Gdyni prze- 
mawiał dr. Skowroński podkre- 
ślając znaczenie dzisiejszej uro- 
czystości dla Polski i Pomorza w 
szczególności. Uroczystość zakoń- 
czyła się składaniem wieńców 
przez wszystkie obęcne delegacje. 
Na czele kroczyła delegacja dzieci 
polskich z Syberji z przepięknym 
wieńcem, delegacją miasta Wilna 
oraz delegacja gimnazjum polskie- 
go w Gdańsku, bźrdzo liczne de- 
legacje Sokoła z Qdańska następ- 
nie delegacje z ca 
stytucyj i organizacyj polskich w 

Pomorza i Poz- 
nańskiego. W podędosłym nastroju 

ągnęła się do 
tej porze trum- 

lowackiego prze- 
ład torpedowca 

   

   

   
    
   

  

   

   

  

godz. 7 min. 30. 
nę z prochami 
niesiono na po 
„Mazur“ który też niezwłocznie 
odpłynął do poftu gdańskiego. 
Raz jeszcze orkiestra marynarki 
wojennej odegrała marsza žalobnego 
pochyliły się wszystkie sztandary 
delegacyj, publicząość zaś w uro- 
czystem skupieniu | śledziła ruchy 
oddalającego się |okrętu, unoszą- 
cego ku Wiśle proćhy „Króla Du- 
cha 5: 

GDAŃSK, (Pat.) Dziś około 
godz. 9-ej wieczorem torpedowiec 
„Mazur”, przybył |do portu gdań- 
skiego gdzie w kanale portowym 
trumna ze zwłokami Juljusza Sło- 
wackiego przewiezioja została na 
statek wišlany „Mickiewicz“. O 
godz. 3 ej nad ranem statek „Mic- 
kiewicz“ odjedzie do Tczewa, do- 

kąd przybędzie o godz. 9-ej rano. 

Po godzinnym postoju w Tczewie 

statek „Mickiewicz“ uda się w dal- 

szą drogę dp Warszawy. 

   

  

Przystafi Warszawskiego Towa- 

rzystwa Żeglugi udekorowano bo- 

gato zielenią i sztandarami. Obok 
przystani 
ołtarz polowy. Wzdłuż wybrzeża 

ciągnął się długi szpaler dwóch 

Kv iki + LL R NS Ri 

do cial samorządowych. 
WARSZAWA. 22.VI. (Pat). Sej- 

mowa komisja wojskowa przystą- 
piła dziś do załatwienia wniosków 
poselskich w sprawie uzupełnienia 
ustawy o podstawowych prawach i 
obowiązkach oficerów i szerego- 
wych. Wnioski te, podpisane przez 
pięć klubów sejmowych, a miano- 
wicie ZLN, ChN, ChD, Piast i NPR 
dotyczą udziału w wyborach do 
ciał samorządowych oficerów. 

Przed przystąpieniem do ob- 
rad przewodniczący pos, Mączyń- 
ski (ChN) oświadczył, iż z M-stwa 
Spraw Wojskowych otrzymał wia- 
domość, że nikt z ramienia rządu 
nie będzie brał udziału w оЪга- 
dach komisji. 

Pos. Załuska (ZLN) referując 
wnioski, zmierzające do uzupełnie- 
nia dwóch ustaw o podstawowych 
obowiązkach i prawach oficerów i 
szeregowych wskazał artykuł 12 
konstytucji, który wyraźnie zabra- 
nia oficerom brania udziału w wy- 
borach do Sejmu i Senatu. Zacho- 
dzi tedy pytanie, czy artykuł ten 
przesądza również sprawę udziału 
wojskowych w wyborach samorzą* 
dowych. 

Artykuł 20 ustawy o podstawo- 
wych prawach i obowiązkach Sze- 

regowych zdaje się tę sprawę prze- 

sądza w ten sposób, iż pozbawia 
szeregowych czynnego prawa gło- 
sowania w wyborach do ciał Ko- 
munalnych. Co się tyczy prawa о- 
ficerów, to w tej sprawie istnieje 
luka i tendencją wnioskodawców 
jest jej uzupełnienie. Wybory do 
ciał samorządowych odbywają się 
na platformie politycznej i żadne 

szwadronów 2 pułku R XSRE 
pod dowództwem ppułk. Zapolskie- 
go z orkiestrą, oraz liczne delega- 
cje ze sztandarami i wieńcami. 

Około godz. 8-ej rano miejsco- 
wy komitet przyjęcia prochów Sło- 
wackiego wyjechał na statku wi- 
ślanym „Tczew* na spotkanie stat- 
ku „Mickiewicz“. 

O godz. 9 rano podpłynął sta- 
tek „Mickiewicz“ do pomostu, es- 
kortowany przez statek „Tczew“. 
W tej samej chwili ze wszystkich 
lokomotyw znajdujących się na 
stacji Tczew, Oraz ze statków sto- 
jących w porcie tczewskim, przy- 
branyćch w bandery, odezwały się 
syreny. Orkiestra szwoleżerów ode- 
grała hymn narodowy, wszystkie 
zaś sztandary pochyliły się na znak 
czci przed złożonemi na statku 
prochami wieszcza. : 

Na pokladzie statku na wyso- 
kim katafalku ustawiona byla tru- 
mna ze zwlokami Slowackiego, za- 
sypana wieńcami i żywem kwie- 
ciem. Obok katafalku płonęły czte- 
ry znicze w ogromnych urnach. 
Dookoła katafalku pełnili straż ho- 
norową pluton marynarki wojennej, 
czterej sokoli i czterech szerego- 
wych policji państw. Po odegraniu 
hymnu narodowego miejscowy pro- 
boszcz odprawił mszę Św. Po za- 
kończeniu nabożeństwa proboszcz 
udał się na pokład statku i od- 
prawił egzekwie przy trumnie wie- 
szcza, poczem delegacje składały 
wieńce. O godz. 10 m. 15 statek 
„Mickiewicz” ruszył w dalszą dro- 
ge, żegnany hymnem żałobnym 
Chopina. 

względy na wątpliwe korzyści prze- 
mijające nie powinny doprowa- 
dzać do złamania zasady, według 
której armja stoi zdala od walk 
politycznych. 

Wnioskodawcy projektują, aby 
do art. 61 ustawy o prawach i 
obowiązkach oficerów dodać ustęp 
treści następującej: 

„Nie przysługuje im natomiast 
ani czynne, ani bierne prawo wy- 
borcze do jakichkolwiek ciał pu- 
biicznych: państwowych, samorzą 
dowych, wyznaniowych i t. p.*. 

Gsoli uniknięcia wszelkich nie- 
porozumień analogiczny ustęp na- 
leży wstawić również do ustawy o 

*' podstawowych prawach i obowiąz- 
kach szeregowych. Pos. Lieberman 
(PPS) wniósł, aby komisja zwró- 
ciła się do p. ministra spraw woj- 
skowych 0 wyjaśnienie, jakiemi 
motywami kierował się rząd nada- 
jać oficerom prawo wyborcze. 

Ponadto pos. Lieberman zgłosił 
wniosek, aby sprawa ta była za- 
łatwiona wspólnie przez komisje 
konstytucyjną i wojskową. Pos. 
Polakiewicz (Stron. Chł.) stwier- 
dza, że wojskowym nadano czyn- 
ne prawo głosowania w wyborach 
do samorządu na podstawie dekre- 
tu Naczelnika Państwa, który uka- 
zał się za czasów, kiedy premje- 
rem był p. Moraczewski. 

Po dyskusji referent pos. Za- 
łuska oświadczył, że przyłącza się 
do wniosków, zgłoszonych przez 
pos. Liebermana. 13 głosami prze- 
ciw 2 przy 2 wstrzymujących się 
od głosowania, przyjęto pierwszy 
wniosek pos. Liebermana tej treści: 

„Sejmowa komisja wojskowa 
wzywa rząd, aby udzielił jej wy- 
jaśnień w sprawie zarządzenia, mo- 
cą którego uznano dopuszczalność 
wykonywania przez wojskowych 
czynnego prawa wyborczego do 
samorządów". 

Pos. Polakiewicz kwestjonował, 
czy komisja ma prawo wzywać 
rząd, pos. Załuska oświadczył, iż 
jego zdaniem jest rzeczą normal- 
ną, gdy komisja w trakcie swej 
pracy ustawodawczej domaga się 
wyjaśnień od rządu. 

W głosowaniu przyjęto następ- 
nie drugi wniosek pos. Lieberma- 
na, według którego sprawa będzie 
załatwiona wspólnie przez komisję 
wojskową i konstytucyjną. Termin 
posiedzenia obu połączonych ko- 
misyj wyznaczy przewodniczący. 
Na następnem posiedzeniu komisji 

„wo'skowej, która odbędzie się 24 
b. m. omawiana będzie sprawa 
zasiłków dla rodzin osób, powo- 
łanych na ćwiczenia. 

Wersje i pogłoski. 
Dnia 21 b. m. około godz, 10 

marsz. Rataj udał się na zaprosze- 
nie szefa rządu do Belwederu, gdzie 
Marszałek Piłsudski odbył z nim 
dłuższą kónferencję. 

Na temat tej konferencji kur- 
sowały w dniu wczorajszym naj- 
rozmaitsze wersje. Według jednej 
Marszałek Piłsudski podczas tej 
nocnej narady wyjaśnił stanowisko 
rządu w sprawie rozwiązania Sej- 
mu. Inna zaś wersja głosi, jakoby 
narada ta dotyczyła wyłącznie pro- 
gramu prac obecnej sesji sejmowej. 

Życie żydowskie. 
Prasa żydowska o wyniku 
wyborów do wileńskiej 

Rady Miejskiej. 

Radykalno demokratyczny „Wil- 
ner Tog“ w Nr 242 w artykule 
poświęconym wynikom wyborów 
do wileńskiej Rady Miejskiej prze- 
dewszystkiem zastanawia się nad 
celowością rozpatrywania wyników 
wyborów pod kątem widzenia na- 
rodowościowego, gdyż nie można 
jeszcze przewidzieć, czy elementy 
lewicowe (P.P.S., piętnastka i Bund) 
nie poprowadzą w działalności swej 
na terenie nowej Rady Miejskiej 
taktyki swej pod kątem widzenia 
interesów społecznych. Ten wzgląd 
nakszywałby rezultaty wyborów о- 
ceniać raczej pod kątem widzenia 
społecznego. 

Z twierdzenia tego „W. Tog" 
nie wyciąga żadnego wniosku i z 
żydowskiego, a więc narodowo- 
ściowego punktu widzenia określa 
wynik wyborów w sposób nastę- 

pujący: 
„Przedewszystkiem Żydzi nie 

będą obecnie samotni wobec jed 
nolitego polsko endeckiego fron- 
tu. Przybywa wprawdzie tylko 
jeden Białorusin i jeden Litwin 
ale sama tylko ich obecność w 
Radzie Miejskiej będzie miało 
kolosalne znaczenie, które wzroś- 
nie znacznie o ile uda się mię- 
dzy nimi i Żydami znaleźć uz- 
godnienie w  najważniejszyche 
sprawach taktycznych i praktycz- 
nych. Ponadto obecnie reprezen- 
tanci mniejszości narodowych 
stać już będą nie wobec jednoli- 
tego frontu endeckiego, lecz wo- 
bec różnorodnych ugrupowań 
polskich*. 
„W. Tog” ocenia jednak bardzo 

ostrożnie kwestję, jak ta nowa sy- 
tuacja wpłynie na sprawy żydow- 
skie, gdyż sposoby agitacji przed 
wyborczej stosowane przez polskie 
ugrupowania nie-endeckie, a mia- 
nowicie t. zw. „konik żydowski”, 
budzą pod tym względem poważny 
niepokój. „W. Tog* wyraża jednak 
nadzieję, że po skończeniu się agi- 
tacji przedwyborczej, która zmu- 
Szała do stosowania nawet złych 
środków, polskie ugrupowania cen- 
trowe i lewicowe prowadzić będą 
obecnie taktykę zgodną z ich istot- 
nemi ideałami, 

Sjonistyczny „Cajt* w Nr 437 
po stwierdzeniu stanu posiadania 
poszczególnych ugrupowań w no- 
wej Radzie Miejskiej przychodzi 
do wniosku, że: 

„żydowscy radni mieszczańscy 
będą musieli .w nowej Radzie 
Miejskiej wytworzyć ' zwartą Or- 
ganizację, gdyż w przeciwnym 
razie Żydzi utracą dotychczas 
zdobyte pozycje”. 

Naogė! „Cajt“ nie bez pewnej 
goryczy odnosi się do wyniku wy- 
borów dla żydowskiego bloku na- 
rodowego i winę tego stanu składa 
na blok, który będzie z istoty swej 
tworem kompromisowym, nie mógł 
budzić aktywności ientuzjazmu ży- 
dowskich mas wyborczych i wynik 
ten określa w następujących Sło- 
wach: 

„rezultat wyborów nie może być 
uważany za zwycięstwo ludności 
żydowskiej, gdyż idąc do wybo- 
rów w bloku, wszystkie ugrupo- 
wania żydowskie przegrały”. 
Co się zaś tyczy kwestji jak 

Nr. 140 (889) 

nowowytworzona sytuacja wpłynie : 
na sprawy žydowskie, 
uważa, ŻE: 

to cy 

„ten fakt, że elementy lewicowe. 
otrzymały w wyniku wyborów. 
przewagę nad endecją w nowej 
Radzie Miejskiej wcale jeszcze 

Żydów przez to się polepszy”. 
Jednem słowem „Cajt” pod ża= | 

dnym względem nie jest z wyni 
wyborów zadowolony. į 

Natomiast warszawski org; 
„Bundu*—„Noje Folkscajtung" ' 
Nr. 141 wyraża zadowolenie z wv-- 
ników wyborów wileńskich dla | 
„Bundu* i w następujący sposób 
określa zadania nowych radnych z 3 
„Bundu“: 

„zadaniem nowcobranych r. 
nych bundowskich będzie po: 
skanie dla „Bundu* przez i 
działalność w nowej Radzie M 

ъ 

skiej tych licznych mas biedoty , 
żydowskiej, które tym razem po- ° 
szły jeszcze na ślepo za hasłet 
„iedności żydowskiej". 

„N. Folksc.“ podkreśla. żę-zGy- 
cięstwo „Bundu” mą fem większe 
znaczenie, Że ma czele „żydowskie- 
go bloku narodowego" stali poseł 
dr. Wygodzki i dr. Szabad, którzy 
cieszą się wielką popularnością 

ki wileńskiej ludności żydow- 
skiej. 
  

    

Wesoła lektura. 
Z okazji przemówienia Marsz. 

Piłsudskiego do Zjazdu Oficerów 
Rezerwy „Dziennik Wileński" ogło- 
sił wierszyk nieszczęsnej jakowejś 
poetki, p. t. „Nie!“. Cytujemy os- 
tatni ustęp tego utworu, jako won- 
ny kwiatek natchnienia poetyc- 
kiego: 

„Nie! Polska nie ma tego „pras myślil* 3 
W niewoli, jeszcze dumniej wzniosła się 

й =" jei gt wa, 
I nie bęJzie wiatr nad nią cudzem dzwo- 

nič echem, 
A przed konfesjonałem historji, — tym 

. sk grzechem 
Obciążeni, niech staną obcy, co tu przyszli. 

Krzyż i Miecz—polska prawda życiowa”! 

I dziwić się tu, że niektórzy 
czytelnicy wesołej lektury wyrzekli 
się „Cyrulika Warszawskiego" dla 
„Dziennika Wileńskiego". Zawsze 
to pismo tutejsze i taniej przytem 
kosztuje, a bawi wcale nie gorzej... 

    

Projekt ustawy o radach powiatowych. 
„WARSZAWA 22.VI (Pat.) Wczoraj 

po południu pod przewodnictwem 
pos. Putka obradowała sejmowa 
komisja administracyjna, która za” 
łatwiła ostatecznie w trzeciem czy- 
taniu projekt ustawy o radach po- 
wiatowych, poczem przeprowadziła 
dyskusję szczegółową nad sprawo- 
zdaniem podkomisji w sprawie 
wniosków jej przekazanych, a od- 
noszących się do ustawy o gminie 
miejskiej. W głosowaniu wszystkie 
sporne artykuły uchwalono, a za- 
tem i całą ustawę o gminie miej- 
skiej.W ten sposób komisja admi- 
nistracyjna zakończyła ostatecznie 
obrady nad trzema wielkiemi usta- 
wami samorządowemi, normujące- 
mi organizację samorządu gminne- | 
go miasta i wsi. Po wydrukowaniu 
sprawozdania komisji projekty przy- 
jęto przez nią wejdą na porządek 
dzienny jednego z najbliższych po- 
siedzeń Sejmu. 

Nowe książki. 
Artur Górski — Śluby, dramat. 

Nakład Księgarni Św. Wojcie- 
cha, Poznań 1927. Stron 166. 

Rzadkie książki autora „Mon- 
salwatu”witane są przez najkultu- 
ralniejszą część publiczności jako 
wydarzenia w życiu duchowem na- 
rodu ważkie i doniosłe. I słusznie. 
Każda nowa książka Artura Gór- 
skiego daje coś, nad czem warto i 
trzeba się zastanowić, w koncen- 
tracji duchowej, powadze przemy- 
ślenia i w szacie rasowej prozy. 
Wkłady, poczynione przez tego pi- 
sarza w duchowości pokolenia, li- 
czyć się będą zawsze do najistot- 
niejszych rachunków świadomości 
narodowej, świadomości, wiążącej 
się wprost z wielką polską poezją 
i duchem naszej historji. 

Górski, wypowiadając się w 
formie raczej traktatowej, poru- 
czając najgłębsze swe przeżycia 
wewnętrzne książkom o charakte- 
rze streszczeń na pograniczu myś- 
licielstwa i improwizacji, — rzad- 
ko sięga w dziedzinę twórczości t. 
zw. „oryginalnej'. Widocznie dra- 
mat i powieść nie są dlań pierw- 
szem narzędziem kształtowania ży- 
wej współczesności. Refleksja bę- 
dzie zawsze zasadniczym rysem je- 
go twórczego oblicza, a dodać trze- 
ba, refleksja zbudowana na t:ar- 
dym granicie rzetelnej i wielostron- 
nej wiedzy, wiedzy głównie w za- 
kresie dziejów kultur i kuliów. 
„. Najnowsza praca Górskiego 

jest dramatem, drugim z rzędu w 
dorobku autora. Pierwszy utwór 

sceniczny, „O zmartwychwstanie", 
wyraża swą treść w samym tytule: 
jest to jeden z etapów fanatycznej, 

apostolskiej krucjaty Artura Gór- 
skiego o wewnętrźne podniesienię 

człowieka. Nietrudno się domyślić, 

że i w „Ślubach* idea zasadnicza 
autora „Ku czemu Polska szła” 
powraca z uporną žarliwošcią. 
„Śluby* dzieją się w przeszłości 
przedwojennej, w ponurych , cza- 
sach ucisku rosyjskiego, i przeto 
mogłyby się wydawać tematycznie 
dalekiemi dla czytelnika, któryby 
pod powłoką faktów i konfliktów 
nie umiał dopatrzyć się zagadnień 
dzisiaj żywych i aktualnych w naj- 
istotniejszem znaczeniu. 

„. Nie mamy zamiaru streszczać 
fabuły dramatu, bo jest to naj- 
mniej ważna strona utworu. Ksią- 
żki wysokiej miary nie mogą być 
„reklamowane* zapomocą Stresz- 
czeń. Trzeba je czytać, tak jak 
symfonię trzeba słyszeć, a nie czy- 
tać artykułów o niej. W stosunku 
do dramatu Górskiego warto prze- 
łamać nałogową niechęć do czyta- 
nia utworów scenicznych. Z tych 
kart wieje coś ożywczego, coś, co 
zmusza czytelnika do poważnych 
zastanowień i rewizji samego sie- 
bie. I dla tego wyrazić należy go- 
rące życzenie, aby sceny polskie, 
tak często narzekające na brak 

współczesnego repertuaru rodzime- 
śo, jak najrychlej czynnie zainte- 

resowały się nowem dziełem pisa- 
rża, którego Śmiemy nazwać jed« 

nym z najciekawszych umysłów, 
jednym z najpoważniejszych du- 
chów Polski współczesnej. 

Jan Zahradnik— Kornel Maku- 
szyński we wklęsłem zwierciadle. 
„Ateneum*. Lwów — Warszawa 
1927. Stron 32. 

Młody i zdolny poeta lwowski 
okazał śmiałość nielada: odważnie 
i z całym arsenałem argumentów 
wypowiedział swój ostry sąd o ty- 

le czytywanym i opiewanym — Ког- 
nelu Makuszyńskim. Jest to dlate- 
go odwaga, że Makuszyński jest 
krytykiem warszawskim i, jeśli bę- 
dzie chciał, znajdzie niejedną oka- 
zję do odwetu, ponieważ rozporzą- 
dza szpaltami najpoczytniejszych 
pism stołecznych, a włada piórem, 
jak wiadomo, niezgorzej. 

Rozprawka p. Zahradnika, pi- 
sana żywo i z wdziękiem, nie ma 
jednak cech napaści. Przeciwnie: 
stwierdzając stałe obniżanie się sty- 
lu i pomysłów autora „Rzeczy we- 
solych“, utrzymuje się w ramach 
objektywizmu  (niepozbawionego 
zresztą temperamentu), a nawet 
niekiedy pozwala  przebłyskiwać 
nucie żalu, że jest tak, a nie ina- 
czej. Wiadomo przecież: Maku- 
Szyński, bożyszcze do niedawna 
wszystkich czytających, sam się 
stopniowo zdegradował do przed- 
miotu westchnień pensjonarek i 
bezkrytycznych półinteligentów. Wy- 
windowano go па piedestał głośny 
i lukratywny uwieńczony olimpij- 
skim laurem państwowej nagro- 
dy literackiej, co wywołało słu- 
szne oburzenie powszechne. 

tej wyniosłości miły i wesoły 
p. Kornel sypie ze swego wo- 
ra coraz nowe garście pereł — 
i ani się spostrzegł, jak  per- 
ły zaczęły rzednieć i coraz suciej 
mieszają się z niemi trociny. O- 
strzeżenie p. Zahradnika, męskie i 
prawdziwe, może się przydać nie- 
tylko wielbicielom Makuszyńskiego, 
ale i samemu piewcy banalnych 
oktaw „O ojczyźnie”. 

Wskazawszy, z jakich wpływów 
wyszedł Makuszyński i nie otrząs- 
nął się do dziś dnia (Murger, Sien- 
kiewicz, w rymowaniu Słowacki), 
podkreśla Zahradnik kołowrotek 
szablonu, w jakim z uporem kręci 
się coraz płytszy wesołek. Nade- 
wszystko wykazuje, jak powierz- 
chownie i bezdusznie ustosunko- 
wało się pióro Makuszyńskiego 
wobec kobiety. Kończy wreszcie 
znamienną przestrogą: 

„Ten duchowy wygodniś, z wy- 
gody niedoszły kandydat na saty- 
ryka, a dziś dobrotliwy Humorys- 
ta wie przecież dobrze, że irytacja 
szkodzi zdrowiu. Z tem samem 
gnuśnem i niemoralnem  poblaža- 
niem (jak do Żydów), na którem 
traci jedynie ostrze i głębia dowci- 
pu Makuszyńskiego, cdnosi się on 
do czterech innych zmonopolizo- 
wanych dla własnego użytku pisar- 
skiego instytucyj: do Zakopanego, 
do magistratu, do paskarzy i do 
siebie samego. Bo w tym kręgu 
siedmiu swoich grzechów głównych: 
w teatrze, w cyganerji, w kobiecie, w 
Zakopanem i magistracie, a nade- 
wszystko w sobie samym, w ule- 

ganiu warunkom zewnętrznym, w 
konjunkturze powodzenia—zatraca 
się świetny talent Makuszyńskiego”. 

Józef Gluziński—7aniec i zwy- 
czaj taneczny. Wydawnictwo Za- 
kładu Nar. im. Ossolińskich. Lwów 
1927. Stron 230. Liczne ryciny. 

Książka poważnej objętości wy- 
pełnia jedną z luk w dziedzinie na- 
szej prawie nieistniejącej literatury 
o tańcu. Wśród innych zalet ma i 
tę, że się ją czyta z żywem zain- 
teresowaniem. W kolejnych roz- 
działach dowiadujemy się 0 tań- 
cach ludów pierwotnych, o zarazie 
tanecznej w Średniowieczu, o ka- 
stach i ceremonjałach tanecznych 
it. p. Miłośnicy i adepci sztuki 
choreograficznej zyskali ciekawy 
materjał w języku polskim, po 
raz pierwszy oryginalnie opraco- 
wany. Książkę kończy bardzo po- 
żyteczny wykaz literatury, oraz in- 
deks rzeczowy. 

Wśród rycin, zebranych z róż- 
nych źródeł, niektóre są bardzo 
ciekawe i doskonale ilustrują pra- 
cowicie opracowany tekst, 

Ostatnie wydawnictwa Towa- 
rzystwa „Rój*. Warszawa 1927. 
Wśród księgarń stołecznych naj- 
większą ruchliwość, obok księgar= 
ni Hoesicka, wykazuje młode  to- 
warzystwo wydawnicze „Rój”. Co 
tydzień prawie wypuszcza w Świat 
nowe tomy (przeważnie prozy) w 
wydaniach już to t. zw. groszo- 
wych, już to wytworniejszych, wy- 
kazujących pewną dbałość estety- 
czną. 

W ostatnich dniach „Rój* wy- 

dał m. in. kilka tomików istotnie 
cennych. O „Obronie niedorzecz--- 
ności" Chestertona była już mowa _ 
w obszernym  feljetonie „Kurjera 
Wileńskiego", Przybył do tego 
zbiór wesołych, świeżych wycie- 
czek satyrycznych Juljana Ejsmon- 
da p. t. „Sztuka wymyślania” 
(str. 126). Przybył spory tom Ве- 
letrystyczny  prozatora-debjutanta 
Jerzego Brzęczkowskiego (nie my- 
lić z Brzękowskim) z oklepanej 
już atmosfery „namiętnego Wscho- 
du“, Taccerka „Asza“ jest tytulo- 
wą bohaterką tych czterech opo- 
wiadań, pisanych piórem, które za- 
powiada się jak najlepiej. Pzybył 
za 1.25 zł. nowy tom Londona 
(„Szkarłatna dżuma”, str. 122), 
którego moda w Polsce przetrwała 
modę Tagorego. Przybyła powieść 
prawie u nas nieznanej pisarki 
niemieckiej, talentu znakomitego, 
pani Thea von Harbou, p. t. 
„Metropols“ (str. 254) w dobrym 
przekładzie poety Witolda Zechen- 

A nie wskazuje na to, že sytuacja | 
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  tera. Nie mówiąc o poczytnej, 30- | 
groszowej, masowo na papierze 
gazetowym drukowanej  „Bibljo- 
teczce historyczno - geograficznej” 
o mocnym posmaku sensacji, któ- 
rą „Rój* zasypuje publiczność po- 
dróżującą. 

Pomysłowość i energja firmy 
„Rój* mogłaby do żywszej inicja- 
tywy pobudzić nasze powolne, 
nieco zasuszone wielkie domy wy- 
dawnicze w Warszawie, które co- 
raz głębiej zdają się zasypiać na 
starych wawrzynach. w. 

K
i
r
o
:



  

WI LB NS KAI 
PR, 

3 
  

    
   

  

    
    

    

     

   

    

   

    

    
   
   

   

1 stycznia wykazuje w 
gólnych miesiącach stale 

wyżki dochodów pań- 
d wydatkami. 
je. w styczniu r. b. 

aństwowe wynosiły 191,3 
w złotych, wydatki 172,3 

złotych, nadwyżka zaś 
dów nad wydatkami 19 mil- 

łotych; w lutym r. b. do- 
vynosiły 165,5wmiljonów zł., 

i 148,6 miljonów złotych, 
žka dochodów nad wydat 
16,9 miljonów złotych, w 

. b. dochody 248,11 miljo- 
h wydatki 221,9 mniłjo- 

łotych, nadwyżka dochadów 
ydatkami 26.2 miljonów zło- 

Ł l w pierwszym kwartale 
r dochody państwowe wynosi- 

ły 604,9 miljonów złotych, wydat- 
i 542,8 miljonów złotych, nad- 

Wyżka dochodów nad wydatkami 
za pierwszy kwartał r. b. 62,1 mil- 

| lonów złot. 

  

   

    
     

    
    

    

       

   

      
     

      
    

   

KRONIKA KRAJOWA. 
Organizacja rad naprawy ustroju 

; rolnego. 

___ Minister reform rolnych p. Sta- 
niewicz wziął udział w dniu 15-ym 
b. m. w otwarciu wojewódzkich 
rad "naprawy ustroju rolnego w 

_ Tarnopolu i Lwowie. W dniu 14-ym 
b. m. nastąpiło otwarcie rady w 
Stanisławowie, w dniu zaś 1i-ym 
b. m. w Lublinie. Poza obecnie 
 wspomnianemi i dawniej otwarte- 

"| mi radami w ogólnej. liczbie 15 
pozostaje jeszcze rada  woje- 
 wódzka w Brześciu  n/Bugiem, 

órej inauguracja nastąpi w nie- 
dalekim czasie, poczem zbierze się 

| rada główna w Warszawie, która 
podobnie, jak i rady wojewódzkie, 
będzie obradowała dwa razy. do 
roku. 

   

Ruch budowlany w Polsce. 

4, W roku bieżącym ruch budow- 
lany zażnacza się nadzwyczaj sła- 

_ bo. Pewne przeróbki i odnawianie 
domów odbywają się właściwie je- 

_ dynie dzięki inicjatywie Minister- 
_ stwa Spraw Wewnętrznych. Tylko 
_ te drobne roboty wpływają w pew- 
„, nej mierze na to, że ruch budow- 

lany wogóle nie zamarł, 

Zakup zboża. 

Związek Śpółdzielczy Spożyw- 
ców zakupił większą ilość zboża, 

R pochodzenia amerykańskiego, co 
_ niewątpliwie wywrze wpływ na u- 
kształtowanie się cen rynkowych 
zboża krajowego. W ten sposób 
wszystkie młyny oraz instytucje 
publiczne, zajmujące się aprowi- 

 zacją, będą zaopatrzone aż do no- 
wych zbiorów w tanie zboże, 
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W sprawie spożycia cukru. 

Wewnętrzne spożycie cukru wy- 
kazuje stały wzrost. W okresie 
październik — kwiecień skonsumo- 
waliśmy w kraju (w tonnach bia- 

| Audjencje u P. Prezydenta. 

Wileński Urząd Wojewódzki po- 
daje do wiadomości, iż delegacje 
poszczególnych organizacyj, które" 
by chciały uzyskać posłuchanie u 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Podczas jego pobytu w Wilnie, 
Winny zgłosić o tem w Urzędzie 
Wojewódzkim (Wydział Prezydjalny, 
pok. Nr. 39) w godzinach przyjęć 
do dnia 25 bież. mies włącznie. 

      

  

     

     

   

  

   
          

    

    

   

    

   

      

    

   
Organizacyjne posiedzenie 
Komitetu Koronacji Obrazu 

_ Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. 

W piątek 24 b, m. w Urzędzie 
Wojewódzkim o godz. 7 wiecz. od- 
będzie się, ostatnie prawdopodo- 
bnie przed uroczystościami koro- 
 nacyjnemi, posiedzenie Komitetu 
Koronacji Obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Na posiedzeniu 
rozpatrzony zostanie szereg spraw, 
dotyczących strony techniczno-or= 

/_ ganizacyjnej fzbliżających się uro- 
_ gzystości koronacyjnych. (s) 

> Wezwanie Zw. Oficerów 
Rezerwy. 

Związek Oficerów Rezerwy Ko- 
o Wileńskie, podaje do wiadomoś- 

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

naszej młodzieży. 

y
w
 

W kwietniu r. b. dochody wy- 
nosiły 202,6 miljonów złotych, wy- 
datki 166,1 miljonów złotych nad- 
wyżka dochodów nad wydatkami 
36,5 miljęnów złotych; wreszcie, w 
maju r. bydochody 210,0 miljo- 
nów złotych, wydatki 189,6 miljo- 
nów złotychy nadwyżka dochodów 
nad wydatkarki 20,2 miljonów zło- 
tych. 

Łącznie dochody za kwiecień i 
maj r. b. wyniośły 422,6 miljonów 
złotych, wydatki 4355,9 miljonów 
złotych, nadwyżkay dochodów nad 
wydatkami 56,7 mihonów złot. 

Ogółem za pięć płęrwszych mie- 
sięcy r. b. dochody wywosiły 1017,5 

    

   

   

    
   

przeto dochodów państw 
wydatkami wyniosła w t 

złotych. Z powyższego wyni 
dochody i wydatki państ 
kształtują się w bieżącym roku 
lendarzowym nadspodziewanie pi 
myślnie. 

  

łego kryształu): kampanja 1924-25 
140.000, 1925-26 148.000, 1926-27 
172.000. Wzrost ten jest jednak 
jeszcze zbyt mały, dlatego też nasz 
przemysł cukrowniczy musi starać 
się utrzymać zagraniczne rynki 
zbytu, w przeciwnym bowiem razie 
groziłby mu poważny kryzys. 

Z działalności Banku Polskiego. 

Obieg biletów baykowych. w 
kraju w przeciągu maja wzrósł o 
146 milj. zł. do 682.5 milj. zł., 
portfel wekslowy 011.2 milj. zł. 
do 376.9 milj. zł., A całkowity na- 
tomiast obieg pieniędzy w kraju 
zmniejszył się o/ 24 milj. zł. do 
1.104.3 milj. zł. / Stan rachunków 
Banku Polskiego wykazuje w cią- 
gu maja nieznaczne zmniejszenie 
się zapasu kryszczu i walut netto 
o 3.4 milj. . do 358.8 milj. zł. 
Bezprocentowy kredyt skarbu pzń- 
stwa w Banki Polskim niezmie- 
niony: 25 milj. zł. 
  

Giełda Wileńska w dniu 
22. VI. r.b 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. — — 889 
Listy zastaw, Wil. B. 

Ziemsk. zł. 100 — — 50,00 
8% dol. Wil. B-ku 

Ziem. 1 dol. — 8,00 (909/0) 
Akcje Banku Pol- 

skiego 1004. — — 141 

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

1. Waluty 
sprzedaż Кирпо 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
. Dewizy 

Londyn „43,44 4355 43,33 
Nowy-York 8,03 8,95 8,91 
Paryż 35,05 35,14 34,96 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Genewa 172,05 172,48 171,62 
Rzym 50,05 50,17 49,93 

AKCJE 3 
Bank Handlow 7,15—7,00 
Bank Polski 143,50—141,75—142,25 
Związ. spółek zarobk. 81,50—-81,25 
Lilpop 21,15—21,50 
Ostrowiec 16,00 
Modrzejów 8,90 

Brzed koronacją obrazn M. B. Ostrobramskiej, 
ci swych członków, iż oficerowie 
rezerwy, chcący przyjąć udział w 
uroczystościach koronacyjnych w 
dn. 2 lipca 1927 r. są proszeni do 
zapisania się w Sekretarjacie Związ- 
ku Oficerów Rezerwy ul. Mickie- 
wicza 13. 

DLA 
JANKI 

i JANKA 
najlepszy upominek 

to 

KSIĄŻKĄ. 
TANIE — DOBRE — ŁADNE 

DO NABYCIA 

księgarni Stowarzysz.” Naucz. Polsk. 
w WILNIE. _ 4669 

L uniwersytetów, 

Wybory rektorów. 

W Poznaniu na rok 1927—28 
rektorem wybrany został ponownie 
Obecny rektor, dr. Jan Grochma- 
licki, profesor zwyczajny zoologji. 

Rektorem Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego na rok 1927—28 wybra- 
ny został ponownie dr. Leon Mar- 
chlewski. 

  

Z Rosji Sowieckiej. Wieści i obrazki z kraju 
MOSKWA. 22.VI, (Kor. własfta). 

Organ rządu ZSSR. „Izwiestj4” w    

   

   

Rząd ZSSR wf nocie swojej, 
skierowanej do rżądu polskiego, 
domagał się ostref kary dla wino- 
wajców. lstotnief-Kowerda został 
oddany pod sąd/ doraźny, lecz wy- 
rok tego sądu fiiczem się nie róż- 
nił od wyroku/ sądu zwyczajnego. 

Dłaczego fwobec tego był po- 
trzebny sąd doraźny? —Sąd doraž- 
ny, a co zatem idzie i postępowa- 

pod adresem Polski. 

nie sądowe doraźne „były potrzeb- 
ne rządowi polskiemu w tym celu, 
by skryć wszystkię niedogodne mo- 
menty sprawy, które przy postępo- 
waniu zwyczajnćm najprawdopo- 
dobniejby się fjawniły, 

Nie ulega wątpliwości, że Ko- 
werda po pewnym czasie zostanie 
wypuszczony/na wolność, tak jak 
to miało miėjsce z jego godnym 
kolegą po fachu Muraszką—zabój- 
cą Bagińskfiego i Wieczorkiewicza. 

Dwa żądania ZSSR, wystawione 
w ostatnigj nocie (udział w śledz- 
twie i ostfe kary), nie zostały speł- 
nione. Kdlej—na trzecie, 

Stosunek rządu polskiego do 
trzeciegoj żądania posłuży wskaźni- 
kiem stępowania ZSSR wzglę- 
dem sąsiada na zachodzie. 

   

  

   

  

Czerwony terror. 

MIŃSK. 22.VI. (Kor. własna). 
Charkowski sąd okręgowy na nad- 
zwyczajnem posiedzeniu skazał na 
karę przez rozstrzelanie Knypiń- 
skiego i Wierzbowicza, oskarżo- 
nych o rzekome usiłowanie doko- 
nania zamachów dywersyjnych i 
pracę szpiegowską na rz 
Polski. 

W/g wiadomości podanych prze 
czasopisma sow., Knypińskii W! 
bowicz, jako rzekomo czł 
grupy _dywersyjno - szpi 
mieli zamiar dokon 
machów na c ów rządu u- 
kraińskiego osób na kierowni- 
czych stanowiskach (!). 

W/w zostali aresztowani na 

szeregu za- 
   

teryt. Ukrainy sów. w sierpniu 
1926 r. : 

MIŃSK. 22.VI.    
   

      

Miński sąd ok wy skazał na 
karę 8 ezienia niejakiego 
Cwirbuta, arżonego o rzekome 

       

    
   
   

  

       
     

         

o na rzecz Polski. 
g oświetlenia sow., Ćwirbut 

z ze swym przyjacielem By- 
skim został zatrzymany we 

iu ub. r. przez władze gra- 
dczas przechodzenia gra- 

cy szpiegowskiej 
giel na wielką skalę, 
stał skazany na 3 lata domu po- 
prawy. 

Katastrofa kolejowa pociągu pasażerskiego na linji Mo- 
skwa—Sewastopol. 

MOSKWA. 22.VI. (Kor. własna). 
Pomiędzy Moskwą a Sewastopo- 
lem na odcinku Sumarokowo—Po- 
tocznaja wykoleił się pociąg pa- 
sażerski. 

Skutkiem katastrofy zostało 5 
osób ciężko rannych i 17 osób 
odniosło lżejsze obrażenia. 

Dyżurni kierownicy ruchu oby- 
dwóch stacyj kol.—aresztowani. 

I tu miała być ręka Anglii. 

MOSKWA. 22.VI. (Kor. własna). 
Zastępca prezesa Wszechzwiązkowej 
Rady Gospodarstwa Ludowego—Se- 
rebrowski uległ w dn. 15.VI nie- 
szczęśllwemu wypadkowi automo- 
bilowemu. Wypadek miał miejsce 
około st. Ungał (142 klm. od 
Moskwy, gub. włodzimierskiej). Se- 
rebrowski doznał złamania dwóch 

żeber. Reszta podróżnych wyszła 
bez szwanku. 

Zaniepokojeni powyższym wy- 
padkiem robotnicy pobliskiego m. 
Włodzimierza wysłali na miejsce 
katastrofy specjalną delegację, któ- 
ra ustaliła, że dany wypadek nie 
jest skutkiem specjalnego zamachu. 

To się nazywa dążeniem do pokoju. 

MOSKWA. 22.VI. (Kor. własna). 
Związek pisarzy sow. wydał w dn. 
20.VI jednodniówkę pod tytułem: 
„Przeciwko wojennym poz”różkom”*. 
Czysty zysk ze sprzedaży tej jedno- 

dniówki jest przeznaczony na bu- 
dopwę samolotu nowej eskadry lot- 
niczej „Nasza odpowiedź Chamber- 
lain'owi. 

Pomoc ofiąrom klęski gradowej na Białorusi sow. 
MIŃSK. 22.VI. (Kor. własna). 

W związku z olbrzymią klęską gra- 
dową na teryt. prawie całej Biało- 
rusi sow., władze rządowe i orga- 
nizacje społeczne przystąpiły do 

zorganizowania doraźnej pomocy 
dla najbardziej zniszczonych okrę- 
gów. Ze wszystkich stron R. Ś. 
napływają liczne ofiary na ten cel. 

Zbrojenia w Resji sow. 
MIŃSK. 22. VI. (kor. własna). 

Ze względu na wypadki dni ostat- 
nich „Osoawjachim* Białorusi sow. 
(odpowiednik naszej L. O. P. P.. 

utworzył specjalny fundusz tech- 
nicznego wzmacniania Czerwonej 
armji. Fundusz ten nosi nazwę: 
„Nasza odpowiedź Chamberlainowi* 

aj 

onierencja dolegatów gmin" karaimokich, 
W dniach 11 i 12 b. m. odbyła 

się w Haliczu w województwie 
stanisławowskiem ogólna polska 
konferencja delegatów gmin kara- 
imskich w Polsce. Porządek dzien- 
ny konferencji przewidywał omó- 
wienie sprawy Statutu Karaimskie- 
go Związku Religijnego w Polsce, 
kwestję regulaminu wyborów ha” 

. chama trockiego, jako najwyższej 
władzy duchownej karaimów oraz 
sprawy oświatowo-kulturalne i or” 
ganizacyjne. 

Na przewodniczącego Zjazdu 
powołano prezesa zarządu gminy 
karaimskiej wileńskiej mec. Izaaka 
Zajączkowskiego. W charakterze 
przedstawiciela Ministerstwa W. R. 
i O. P. w obradach wziął udział 
radca Kochański. 

Dnia 11 o godz. 9-ej rano od- 
było się w kienessie uroczyste na- 
bożeństwo, odprawione przez Ne- 
stora duchowieństwa karaimskiego 
w Polsce hadzana wileńskiego Fe- 
Jiksa Maleckiego. Po południu na- 
stąpiło otwarcie obrad konferencji. 
Po wyborze prezydjum i odczyta- 
niu nadesłanych telegramów uchwa- 
lono wysłać szereg depesz, między 
innemi do Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, do prezesa Rady Mi- 
nistrów Marszałka Piłsudskiego, do 
p. ministra Wyznań, do wojewody 
wileńskiego, stanisiawowskiego i 
wołyńskiego. 

Treść depeszy hołdowniczej do 
Prezydenta Rzeczypospolitej brzmi: 
„Konferencja organizacyjna gmin 
karaimskich w Polsce, obradująca 

w dniu dzisiejszym w Haliczu skła 
da wyrazy hołdu i zapewnienia 
najgłębszej czci dla osoby Pana 
Prezydenta oraz bezwzględnego 
przywiązania do Państwa". Po ot- 
warciu konferencji nastąpił wspól- 
ny obiad, następnego zaś dnia — 
przystąpiono do obrad przewidzia- 
nych na porządku dziennym. Na 
wniosek przewodniczącego uchwa- 
lono wysłać wyrazy pozdrowienia 
i czci dla przebywającego na wy- 
gnaniu hachama eupatoryjskiego 
Sereja Sząpszala, Oraz uczczono 
pamięć zmarłego działacza karaim- 
skiego Emanuela Kobeckiego iś. p. 
Jana Grzegorzewskiego, uczonego, 
który pierwszy w Polsce zajął się 
badaniem przeszłości kulturalnej 
karaimów. 

„Jako punkt pierwszy porządku 
dziennego został omówiony i przy- 
jety regulamin wyboru  hachama, 
oparty na przepisach rosyjskich, 
dotyczących wyznania karaimskie- 
go. Regulamin ten przewiduje wy- 
bór hachama w Trokach. W spra- 
wie ustalenia Statutu Związku Re- 
ligijnego karaimów w Polsce po 
dłuższej dyskusji powzięto rezolu- 
cję, opiewającą, że _ ostateczne 
ustalenie tekstu przepisów praw- 
nych, normujących organizację 
gmin wyznaniowych karaimskich w 
Polsce odłożyć należy do czasu 
wyboru hachama, który w porozu- 
mieniu z poszczególnemi gminami 
przedstawi projekt do zatwierdze- 
nia Rządu. W sprawie szkolnictwa 
karaimskiego uchwalono zwrócić 

„ściśle na gruncie 

NOWOGRÓDEK. 

Społeczna praca rolnicza w województwie nowogródzkiem. 

W ogólnem życiu państwowem 
województwo nowogródzkie nie 
wybija się specjalnie na plan pierw- 
szy. Owszem, powiedziećby można, 
iż stale pozostaje w tyle, zacho- 
wując pewien konserwatyzm do 
prawdziwego postępu. Składa się 
na to wiele czynników, a w pierw- 
szym rzędzie brak ośrodka, który 
by skupiał tętno życia gospodar- 
czego, naukowego, kulturalnego, 
społecznego i wogóle tego życia, 
jakie daje odpowiednie miasto, ja- 
ko naturalne skupienie wszystkich 
interesów, jakie ma i chciałby za- 
łatwić obywatel w swojem woje- 
wódzkiem mieście, 

Najmniej pod temi względami 
odpowiada miasto wojewódzkie 
Nowogródek, które oprócz wszyst- 
kich wymienionych braków ma 
jeszcze najdotkliwszy brak— dobrej 
komunikacji kolejowej. 

Nic też dziwnego, że w naszych 
stronach panuje ciemnota i martwo- 
ta, jeżeli brak dogodnego dojazdu 
do miasta wojewódzkiego, to _ cóż 
mówić wogóle o komunikacji. Ma- 
ło dróg i złe drogi—jest to jedna 
z bardzo poważnych bolączek na- 
szego województwa. 

W dużej mierze przyczyniły się 
do panowania obecnego stanu 
„biedy rolniczej" czynniki uboczne, 
a jednak bardzo wielkiej wagi, ma- 
jąc często decydujące znaczenie — 
mowa o administracji państwowej 
i samorządowej. Znane nieprzy- 
chylne stanowisko byłych władz 
najwyższych wojewódzkich i po- 
wiatowych z niezrozumiałych po- 
wodów wrogo ustosunkowanych 
do pracy instytucyj społeczno-rcl- 
niczych (Kółek Rolniczych) fatalnie 
odbiło się na rozwoju powojen- 
nym tutejszego, szczególnie drob- 
nego, rolnictwa. 

Po wypadkach majowych roku 
ubiegłego, w których Nowogród- 
czyzna aczkolwiek nie brała udziału 
czynnego, to duchowo była bardzo 
zaangażowaną, wiele sobie obie- 
cywano dobrego. Życie Nowogród- 
czyzny zostało ożywione z chwilą 
zmiany na stanowisku wojewody. 
Sanacja stosunków doszła i nas 
tutaj, prawda, że może dlatego iż 
Nowogródek nie wysunął się na- 
przód dzięki specjalnie trudnym 
warunkom, to i sanacja też przy- 
chodzi do nas z opóźnieniem, ale 
że przyszła i przychodzi — to wi- 
dzimy. Zmiana na stanowisku p. 
wojewody i niektórych starostów 
dobroczynnie wpłynęła na tętno 
życia rolniczego i społecznego. Po- 
sunięcie ku lepszemu daje się po- 
ważnie odczuć tak w życiu admi- 
nistracyjnem państwowem, samo- 
rządowem, gospodarczem, a nade- 
wszystko w życiu najgorzej do- 
tychczas upośledzonem—w życiu 
pracy społecznej organizacji. Dzi- 
siaj głos społeczeństwa znajduje 
życzliwy oddźwięk, a praca—życz- 
liwe poparcie czynników miaro- 
dajnych. 

Niepoślednie, a z pewnością 
pierwsze miejsce w pracy społecz- 

się z petycją do czynników rządo- 
wych w celu uzyskania odpowied- 
niej dotacji na utrzymanie nauczy- 
cieli religii karaimskiej oraz dota- 
cji na wydawnictwo podręczników 
dla tej nauki. Konferencja uchwa- 
liła również zwrócić się do władz 
z prośbą o przewidzenie w budże- 
cie państwowym dotacji dla du- 
chowieństwa karaimskiege w Pol- 
sce. 

Wśród innych uchwał  wymie- 
nić należy postanowienie konfe- 
rencji uznające czasopismo pod 
tytułem „Myśl Karaimska* za je- 
dyny organ Związku Wyznaniowe- 
go Karaimów w Polsce, stojącego 

państwowości 
polskiej. 

Jednocześnie konferencja wypo- 
wiedziała się przeciwko wydawnic- 
wom tego rodzaju, jak jednodniów- 
ka p. t. „Nasza myśl* w języku 
rosyjskim, wydana w Wilnie i nie 
reprezentująca ogółu  karaimów, 
oraz uchwałę, która głosi, że ze 
względu na interes Państwa Pol- 
skiego na wschodzie i jego šwiet- 
ne tamże tradycje przy jednoczes- 
nym uwzględnieniu okoliczności, 
że w Wileńszczyźnie zamieszkuje 
większa ilość ludności karaimskiej 
i muzułmańskiej, Zjazd apeluje do 
Rządu o otworzenie na Uniwersy- 
tecie Wileńskim katedry języków i 
historji kultury wschodniej, jako 
podstawy pod przyszłą akademię 
orjentalną w Polsce. 

Po załatwieniu wniosków i in- 
terpelacyj obrady zostały zamknię- 
te. Uczestnicy zjazdu obecni byli 
na przedstawieniu teatralnem, gdzie 
odegrane zostały utwory drama- 
tyczne Szymona Firkowicza. 

‚ Wykonanie uchwał Zjazdu po- 
wierzono Prezydjum Gminy Wi- 
leńskiej. 

nej, o .szerszym zakresie na tere- 
nie wsi zajmuje Wojewódzki Zwią- 
zek Kółek Rolniczych ze swojemi 
agendami — Okr. Zw. Kół. Roln., 
"Kółkami Roln. i t. d. — jako or- 
ganizacja jednolita, zrzeszająca w 
swym łonie przeszło 7000 czion- 
ków, oraz drugie tyle osób w or= 
ganizacjach aczkolwiek samodziel- 
nych, jedaak powstałych przy 
udziale pracy Kółek Roluiczych i 
pozostających w ścisłym ideowym 
kontakcie i pod opieką Wojewódz- 
kiego Związku Kółek Rolniczych. 

Stan organizacyj rolniczych w 
wojew. nowogródzk. związanych ze 
Z. K. R. Z.N. przedstawia się na- 
stępująco: 

1) Okręgowych Związków Kół 
Rolniczych — 8. ы 

2) Kółek Rolniczych — 156, 
członków — 6542. 

3) Sekcji Ogrodn. Pszczeln. — 
8, członków — 310. 

4) Kas Spółdzielczych — 81. 
5) Spółdzielni Mleczarsk. — 21. 
6) Spółdzielni Roiniczo - Hand- 

lowych — 8. 
1) Spółek Wodnych — 15. 
8) Spółek Cementowych — 1. 
9) Spółdzielni przerobu słomy 

Inianej — 1. 
10) Punktów 

sion — 16. 
11) Spółek maszynowych — 1. 
12) Kół Młodzieży Wiejskiej — 

90, członków — 3237. ' 
13) Bibljotek Rolniczych — 26. 
14) Bibljotek dla Kół Młodzieży 

Wiejskiej — 26, og. 8906 tomów. 
Jest to niewielka ilość organi- 

zacyj w stosunku do zachodu 
państwa jednak, jeżeli wziąć pod 
uwagę, że kilka lat temu tutaj na 
kresach nic nie było, że pracę tę 
organizacyjną wykonał Z. K. R. Z. 
N. w nieprzychylnych warunkach, 
to „nie możemy powiedzieć, że 
drobny rolnik tutejszy nie garnie 
się do postępu i organizacji, od- 
wrotnie chętnie przyjmuje pracę i 
sam chce pracować. 

(D. c. n.). 

czyszczenia  na- 

WOJSTOM. 

Trzysta rodzin bez dachu nad 
głowąyw powiecie wilejskim. 

Dowiadujemy się, iż w 
trzech głninach powiatu wilej- 
skiego, a mianowicie: w. wojstom- 
skiej, wiszniewskiej i „žodziskiej 
mieszka tej pory ©koło 300 
rodzin w ziemiankach! 

Są to włościanie, których gos- 
podarstwa zniszczone zostały wsku- 
tek bezpośrędnich działgń wojen- 
nych! 

Tworzonó różne bidira odbu- 
dowy, istniejące przy starostwach 
do dnia dzisięjszego referąty odbu- 
dowy, których zadaniem je$t przyjść 

najbiedniejszym! 
Niestety styierdzić musimy, iż 

referaty te nie troszczą się| o od- 
budowę zniszczpnych gospodarstw. 

Drzewem, pizeznaczonem spec- 
jalnie i wyłącznie na ten cel sza» 
fuje się, jak słygzymy, w sposób 
nadzwyczaj rozrzątny, przeznaczając 
je na inne cele, nie mające nic 
wspólnego ani z pbdbudową kraju 
ani z zniszczenia wskutek bez- 
pośrednich działań (wojennych! 

W ten sposób rharnuje się ty- 
siące festmetrów buqulcu, dewastu- 
je się drzewostany | i tak już w 

  

   

  

   

    

najokropniejszy spos$b przerzedzo- “| 
ne,—a ludność miejstowa od sied- 
miu lat gnije w okopkch, nie mo- 
gąc doczekać się pomłpcy ze stro- 
ny państwa! : 

„Co na to powie stkrosta wilej- 
ski p. Nitosławski, który objeż- 
dżając gminy musi przekież widzieć 
i wiedzieć o tem, co się dzieje na 
terenie powiatu. 

Zresztą jest p. Nit 
urzędu przewodniczącym |Komitetu 
Odbudowy. 

Pytamy więc, jaka 

    

  

W dniu 22 
Mołodecznie 
Gminnej. z 

Na ogólną iipść dwundstu rad- 
nych, wybranycią zostało 1 Bialo- 
rusinów, 4 Polaków i 1 

Naogół zaintetesowanie fydnoś- 
ci przy wyborach | do samorządów 
było słabe. s 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 450 

Przyjmuje od 9—-10 rano, 

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

« — Odpust zupełny. Kurja po- 
daje do wiadomości, że wszyscy 
wierni, którzy po odbyciu spowie- 
dzi i przyjęciu Komunji św. będą 
obecni podczas uroczystości Koro- 
nacji Obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej i pomodlą się na inten- 
cję Ojca Św., otrzymują odpust zu- 
pełny na mocy reskrypiu Stolicy 
Apostolskiej z dnia 2 maja 1927 
roku. 

= URZĘDO%A 
— Podróż p. wojewody. W ce- 

lu zorjentowania się w nastrojach 
ludności w związku z wyborami do 
Rad Gminnych p. wojewoda w, to- 
warzystwie nacz. Wydz. Bezp. udał 
się dnia 21 na objazd powiatów 
łunińskiego, mołodeczańskiego, | wi- 
lejskiego i, dziśniefiskiego, gdzię po 
wysłuchaniu sprąwozdań starostów 
ze stanu wyborów do Rad Gmin- 
nych badał nastroje ludności Oraz 
sytuację pr: yborczą miast i 
gmin. Również w gminach | Le- 
biedziewo, Dgłhinów i Porpliszcze 
przeprowadził | inspekcję urzędów 
gminnych. /Przebywając kilkaset 
kilometrów / drągi p. wojewoda 
miał możność stwierdzić b. duży 
wysiłek czyniony 4 nad uporządko- 

     

    

  

         
   

   

waniem óg w powyższych po- 
wiatach. 
jewoda powrócił doWilna. 

by Skar 
Izby Skarbowej p. 
wyjechał w dniu dzisiejgzym w ce- 
lu lustraćji Urzędów Skatbowych 
powiatu 'brasławskiego. . 
nieobeeności zastępować” będzie 
prezesa naczelnik Wydziału |Podat- 
ków Bezpośrednich p. Wacław De- 
nisewicz. Powrót prezesa Očzeki- 
wany jest w sobotę dn. 25 bm. 

ŻriUZfy a. _ MIEJSKA. 
, — Stan zdrowotny Wilna. Sek- 

cja Zdrowia Magistratu m. Wilna 
za ub. tydzień t. j. za czas od 12 
do 18 b. m. zanotowała następu- 
jącą ilość zasłabnięć na choroby 
zakaźne: tyfus brzuszny—3; plami- 
sty—1; tyfus nieokreślony—1; pło- 
nica—3; błonica—0; odra—1; ró- 
ža—1; gružlica—6 i a 

s 

SPRAWY ROBOTNICZE. . 
— Kto może otrzymać pracę, 

Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy w Wilnie może wskazać pra- 
cę następującej kategorji bezrobot- 
ny-h: 20 brukarzom na wyjazd do 
Wilejki Powiatowej, 20 do bicia 
szabru na wyjazd do Wołożyna. 
Pozatem do Państw. Urz. Pośr. 

- Pr. zgłoszono 50 drobnych zapo- 
trzebowań na rozmaitego rodzaju 
fachowych bezrobotnych. (S). 

Rekrutacja bezrobotnych 
na wyjazd do Francji. W dniu 20 
lipca 1927 r. o godz. 9 rano w 
Staro-Święcianach (Wydział Powia- 
towy) i dnia 21 lipca O godz. 9 
rano w Państw. Urz. Pośr. Pr. w 
Wilnie przy ul. Subocz 20a odbę- 
dzie się rekrutacja robotników i 
robotnic rolnych na wyjazd do 
Francji. 

Na wymienione roboty przyjmo- 
wani będą wyłącznie zawodowi rol- 

      
Kino- Teatr | Parter Od 

Wileńska 38. 

nicy mężczyźni i kobiety w pełni 
zdrowia. Mężczyźni będą przyjmo- 
wani w wieku od 27—45 lat, zaś w 
wieku młodszym winni posiadać 
zczwolenie na wyjazd zagranicę 
wydane przez odnośne P. K. U. 
Kobiety będą przyjmowane od 21 
lat. 

Wszyscy reflektujący na wyjazd 
muszą posiadać bezwględnie nastę- 

pujące dokumenty: 1) dowód oso- 
bisty z fotografją lub wyciąg z 

ksiąg ludności stałej z fotografią 
poświadczoną przez władze gminne 

względnie policję i 2) mężczyźni 
winni posiadać książeczki wojskowe. 

Wyjazd (bez rodzin) zrekruto- 
wanych robotników nastąpi w dniu 
rekrutacji. 

Gotówki na drogę należy po- 
siadać do 30 zł. Każdy ' robotnik 
może przewieźć bezpłatnie do 30 
klgr. bagażu w opakowaniu dogo- 
dnem do przewiezienia w wago- 
nach. (S). 

— Stan bezrobocia. Państwo- 
wy Urząd Pośrednictwa Pracy w 
Wilnie zanotował na terenie swo- 
jej działalności za czas od 13 do 
18 b. m. następującą przybliżoną 
ilość bezrobotnych: robotników hu- 
tniczych — 1; metalowych — 238; 
budowlanych 317 innych wykwali- 
fikowanych — 995; niewykwalifi- 
kowanych 1269; robotników го!- 
nych — 255 i pracowników umy- 
słowych — 1269. Co stanowi ra- 
zem liczbę 4504 bezrobotnych na 
terenie województwa wileńskiego, 
z czego 1400 osób uprawnionych 

bocia. 
Pozatem Państw. Urz, Pośr. Pr. 

w ciągu ub. tygodnia skierował na 
własne wolne miejsca — 80 miej- 
scowych kandydatów i zapośredni- 
czył 41 takichże kandydatów. 

llość bezrobotnych zamieszka- 
łych wyłącznie na terenie m. Wil- 
na podług przeprowadzonej w koń- 
cu ub. tygodnia rejestracji przed- 
stawia się następująco: zarejestro- 
wano — 4354 bezrobotnych, w tej 
liczbie mężczyzn—3002 i kobiet — 
1352. 

Do powyższego dodać jeszcze 
należy, iż sytuacja na rynku pracy 
w dalszym ciągu wykazuje tenden- 
cję zniżkową. Bezrobocie w woje- 
wództwie wileńskiem w porównaniu 
z tygodniem ub. zmniejszyło się 
o 132 osoby. (S). 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Wypłata zasiłków bezro- 
botnym pracownikom umvsło- 
wym. W dniu 30 b. m. nastąpi w 
Obwodowym Biurze Funduszu Bez- 
robocia — wypłata zasiłków z ak- 
cji dorażnej bezrobotnym pracow- 
nikom umysłowym. Na ten cel 
M-wo Pracy i Opieki Społecznej 
przyznało już okręgowi wileńskie- 
mu 25000 zł. Suma ta jednak dla 
zaspokojenia wszystkich petentów 
jest niewystarczającą, to też Obw. 
Biuro Fund. B-cia za pošrednic- 
twem p. wojewody zwróciło się 
do M-wa Pr. i Op. Sp. z prośbą 
przyznania dodatkowych =: zł. 

5) 

SPRAWY SZKOLAS, 

— Koncert chóru szkolnego. 
W piątek dn. 24-VI r. b. o godz. 
6 po poł. w Sali gimnazjum im. 
A. Mickiewicza (Dominikańska 3) 
odbędzie się popis chóru koeduka- 

80 gr. Balkon 50 gr. 

„Kobiety i ich namiętności”. 
W rol. główn. urocze FERN ANDRA i HRABINA ESTERHAZY. 

Silne sceny erotyczne. Wspaniała wystawa. Okazałe balety. Małżeństwo z kaprysu. 

  

  

  

  

APETYT, SEN i SPOKÓJ stanowią 
podstawy zdrowia i szczęścia! 

APETYT zatruwają muchy, siada- 
jące na pokarmach i wpadające do 
jadła podczas gotowania i w cza- 

sie jedzenia. 
SEN i SPOKÓJ odbierają wszyst. 
kim, szczególniej zaś dzieciom na- 

trętne komary i muchy. 
Dobry APETYT, błogi SEN, 
prawdziw "SPOKÓJ osiągnie każ- 
dy używając wypróbowanego prosz- 
ku japońskiego „KATOL*, który 
radykalnie tępi muchy, komary i 
wszelkie robactwo domowe (pchły, 
wszy, pluskwy, prusaki)... „KA- | 
TOL“ jest nieszkodliwy dla zdro- * 
wia. Uprasza się o wypróbowanie. 

Żądać w składach aptecznych i aptekach. 
Przedstawiciel proszku „KATOL*% H. WOJT- 

KIEWICZ, Wilno, Kalwaryjska 21—7. 

   

    

Mikrotom studencki _ 

4661     

z Brus 
Майервгу ! najtChiszy 

powielacz    

  

     

   

  

   

  

„Włór 

utrwalania chemikalii. 

cyj, Wojska, Policji. 

runki spłaty. WARSZAWA, UL. 

     ś« 3.000 odbitek 
> z jednego o- 

ryginału. Działa prosto bez wywoływania, 
Daje odbitki wyraźne, 

czyste. Setki zaświadczeń Ministerstw, Instytu- 
Cena 160 złotych kom- 

plet. Dodatki i papier najtsńsze. Dogodne wa- 
rucza 36. 

Wysyła się za zaliczeniem pocztowem. 
4633/15509—4 

     

     

   

    

bezpłatny. 

Wydawca Tow Wydaw, „Pogos“ sz. z 94 85 

   
      

  

    

    
    
    

  

      

   

  

Jubiler CH. GLEZER 
przeprowadził się z ul. Wielkiej 26 

na Wielką Nr. 27 m. 6, tel. 12—03. 
Pracownia jubilerska. Kupno złota, 

srebra i różnych kamieni do własnego wy- 
robu, płacę najwyższe ceny. Wykonuję naj- 
lepsze roboty brylantowe według rysunków 
paryskich. — Szacunek brylantów i pereł 

  

Czy zapisałeś się na członka 
LK OGBP.P.? 

cyjnego gimnazjum im. T. Czac- 

kiego, który to chór w bież. r. szk. 

cieszył się juź powodzeniem w kil- 

kakrotnie wystawianych przez po- 

wyższe gimnazjum „jJasełkach*. 
Wstęp wolny. 
REA Z KOLEI. 

— Sprawa urlopów. Minister- 
stwo Kolei wyjaśniło, że żadnego 
zarządzenia wstrzymującego urlopy 
pracownikom kolejowym, nie wy- 
dawało. 

Sprawa ta została uregulowana 
okólnikiem wydanym do wszyst- 
kich Dyrekcyj Kolejowych w lutym 
r. b. zawierającym wskazówki jak 
należy traktować pracowników ko- 
lejowych w kwestji urlopów i z ja- 
kich urlopów mają korzystać po- 
szczególne kategorje urzędników. (j) 

-- Kursy sanitarne. Dowiadu- 
jemy się, że Wydział Sanitarny Mi- 
nisterstwa Komunikacji zorganizo- 
wał w kilku miejscach Polski spe- 
cjalne kursy sanitarne dla maszyni- 
stów i konduktorów, w celu zapo- 
znania obsługi pociągów z zasada- 
mi niesienia pomocy ofiarom, w 
razie katastrofy kolejowej. Równo- 
cześnie zostały zaopatrzone pocią- 
gi osobowe w nosze oraz podręcz- 
ne apteczki, zawierające opatrunki 
i lekarstwa. W związku z tem we 
wszystkich Dyrekcjach Kolejowych 
zostały zorganizowane kursy Sani- 
tarne lecznicze, dla obsługi pocią- 
gów. Prócz tego stałe są przygoto- 
wane pociągi ratunkowe w każdej 
chwili do niesienia pomocy. (i) 

— Czas pracy w drukarniach 
Ministerstwo Kolei wydało do 
wszystkich Dyrekcyj Kolejowych 
rozporządzenie, że pracownicy ko- 
lejowi zatrudnieni w drukarniach, 
wyłącznie przy pracy związanej 
bezpośrednio z produkcją drukar- 
ni, należy czas pracy ich stosować 

według ustawy wydanej przez M. K. 
Jeżeli jednak pracownicy biuro- 

wi spełniają obok powyższych czyn- 
ności, jeszcze takie czynności biu- 
rowe, które należą bezpośrednio 
do zakresu działania samej Dyrek- 
cji, należy czas pracy tych pracow- 
ników określać według 7-mio go- 
dzinnego dnia pracy. (i) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Kurs rybacki Związek Kó- 
łek i Organizacyj Ziemi Wileńskiej 
wspólnie z Towarzystwem Rybac- 
kiem w Warszawie urządza w Wil- 
nie 3 dniowy kurs rybacki w dniu 
10, 11 i 12 lipca r. b. Wykładane 
będą następujące przedmioty: tech- 
nika rybacka, racjonalna gospo- 
darka rybna, transport ryb, prawo- 
dawstwo rybackie i księgowość ry- 
backa. Oprócz zajęć teoretycznych 
będą odbywały się pokazy i ćwi- 

  

ВОУЕ. 

— Z Kom Budowy Stadjonu 
Reprezentacyjnego. We wtorek 
21 b. m. o godz. 6-ej wieczór w 
Urzędzie Wojewódzkim pod prze- 
wodnictwem prezesa Staszewskiego 
odbyło się posiedzenie sekcji pro- 
pagandowej Komitetu Budowy Sta- 
djonu Reprezentacyjnego w Wilnie, 
na którem omówiono dalsze szcze- 
góły imprez tygodnia sportowego, 
mającego się odbyć w Wilnie od 
2—10 lipca. 

— Uzdrowisko nauczycielskie. 
Pensjonat „Inocentowka" 1 klm. 
od przystanku Pohulanka i Poligo- 
nu, 3!/2 klm. od „Nowicze“ uzdro- 
wiska akademickiego. Świerkowy 
las, plaża, kąpiel, łódki, rzeka tyb- 
na, miejscewość ładna i sucha. 

Dobre odżywianie 5 razy 
dziennie, Człkowite utrzymanie 5— 
6 zł. Osoby prywatne będą przyj- 
mowane w miarę wolnych miejsc. 
Zapisy do 29/VI—27 r. Zgłaszać 
się do zarządu uzdrowiska, Mosto- 
wa 7, przy szkole powszechnej 
Nr. 24. 

— Wianki na Wilji. W dniu 
dzisiejszym Wileńskie Towarzystwa 
Wioślarskie urządzają „Tradycyjne 
Wianki”. 

Wioślarze nasi zapowiadają sze- 
reg nowych i bardzo efektownych 
dekoracyj łodzi oraz wiele arty- 
stycznych atrakcyj na wodzie. 

W koncercie na wodzie przyj- 
mują udział wybitne siły arty- 
styczne, 

Miejmy nadzieję, że za przykła- 
dam przeszłych lat, publiczność 
n:sza nie zaniedbą uczcić swą obe- 
cnością, tak niezwykle, uroczyście 
i z urozmaiceniem obchodzone 
przez T-wa Wiošlarskie Wianki 
na cudnej naszej rzece Wilji. 

Uroczystość zakończy tradycyjna 
sobótka na przystani W.K. S. „Po- 
goń" dla członków i wprowadzo- 
nych gości. 

Teatr I muzyka. 
— „Reduta na Pohulance. Stołe- 

czna operetka „Nowości* w gmachu 
„Recuty“ na Pohulance odegra we czwar- 
tek dnia 23 czerwca znaną operetkę Kol- 
lo„Lady Chic*. 

-— W piątek dnia 24 czerwca ope- 
retka Kalmana „Hrabina Marica”. 

— W sobotę dnia 25 czerwca po raz 
ostatni operetka  Benatzkiego „Adieu 
Mimi*. 

— W niedzielę dnia 26 czerwca ope- 
retka Gilberta „Dorina*. 

Biłety do nabycia w biurze „Orbis” 
ul. Mickiewi:za i w dniu przedstawień 
od godz. 5-+j pp. w kasie. 

_— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
> „Czerwony Fotel* („Premjer*) Fo- 
Jora, 

— Wieczór DO ku czci Jul- 
jusza Słowackiego Komitet Obchodu 

czenia praktyczae na rzece Wiljjąc Ostatecznie wyznaczył na dzień 28 b. m. 

Opłata za cały kurs wynosi 5 zł. 
Zapisy przyjmuje i udziela infor- 
macyj Zw. K. i Org. Roln. Wilno, 
Wielką Pohulanka 7, tel. 7—84 w 
godz. urzędowych. 

HARCERSKA. 
— Przedstawienie barcerskie- 

go hufca żeńskiego odbędzie się 
w Sali Miejskiej w niedzielę dn. 
26/VI r. b. o godz. 12.30 pp. Na 
program złożą się: 1) popisy po- 
szczególnych drużyn, 2) baśń sce- 
niczna w 3 ch odsłonach: „Dziadek 
Leśny*, 3) chór drużyny l-ej i 4) 
tańce ludowe. Dochód przeznaczo- 
ny na obozy letnie drużyn żeńskich. 
Wstęp na salę od 1 zł. do 50 gr.— 
balkon 30 gr. 
zo —на аннн 

Popierajcie Czerwony Krzyż Polski! 

Premjera! Film erotyczny w 2 ser. 
14 akt. Całość razem. 

Przeżycia miłosne dwóch 
znanych w świecie kobiet. 

4668 

  

Wobec przeprowadzki do obszerniej. | 
szego lokalu przy Ul. Wileńskiej | 
Nr. 38 (obok kina „Helios“ 

„Wileńska Pomoc Szkolna” 
Sp. z ogr. odp. ul. Wielka 66 

urządza wyprzedaż | 
20 zniżką con i udzielaniem kredytu zakła- | 
dom naukowym, klinikom, instytucjom samo- 
rządowym it.d. Jako nowość poleoa: lodow- | 
nie pokojowe nowe i używane, rurki fermen- | 

tacyjne. dla produkcji win owocowych. 
WAŻNE DLA PP. LEKARZY i SZPITALI 

      

    

  

  

Pieniądze 
lokujemy dogodnie u 
osób solidnych na 
pewne zabezpieczenie. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

(araże do wynajęcia 
z ogrzewaniem i wodą, 
warsztaty ślusarskie na 

miejscu. 
Wileńska 44-a. 4631-0 

      4683 - 

Zamiana stłuczonych strzykawek „REGORD”. | | 

Wieczór składać się będzie z przemówie- 
nia prof. J. Wierzyńskiego, na tle biustu 
Wieszcza „przybranego zielenią i kwie- 
ciem, poczem nastąpią deklamacje arty- 
stów Teatru Polskiego. Jako druga część 
o cdegrane będą 4 obrazy  „Bal- 

adyny“. 
Bilety już są do nabycia w kasie 

Teatru Polskiego. 
— „Obrona Częstochowy*. Znako- 

mity artysta i reżyser teatrów miejskich 
w Warszawie Józef Sliwicki został za- 
„proszony przez Teatr Połski Wilnie, aby 
w dni uroczystości koronacyjnych ode- 
grał słynną swoją rolę przeora Paulinów 
ks. Kordeckiego w historycznej sztuce 
E. Bośniackiej „Obrona Częstochowy”. 
Premjera 30 czerwca. 

— Teatr Letni 6 po-Bernar- 
dyńsk:). Dziś operetka E. Kalmana „К5 - 
żna cyrkówka”. 

Ceny m'ejsc w Teatrze Letnim zo- 
stały obniżone do połowy. 

Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. | 
Bilety do nabycia od godz. 11—4-ej 

popoł. w kasie Teatru Polskiego, od go- 
dziny zaś 5-ej w kasie Teatru Letniego. 

— Jutro „Holenderka* E. Kalmana 

Radjo. 
CZWARTEK 23 czerwca. 
Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 
czny. Nadprogram. 

15.00. Komunikaty gospodarczy i lotni- 
czo- meteorologiczny. Nadprogram. 

15.20. Przerwa. 
17.00. Odczyt p. t. „Polska w twórczości 

Słowackiego", wygłosi dr. Zofja Gąsio- 
rowska-Szmydtowa. 

17.25. „Wśród książek* najnowsze wyda- 
wnictwa omówi prof. Henryk Mościcki. 

17.45. Nadprogram i komunikaty. 
18 00. Transmisja muzyki tanecznej z ka- 

wiarni „Gastronomja” w wykonaniu 
orkiestry Schusslera, Pewznera i Sin- 
kowa. 

19.00. Rozmaitości. 
19.20. Komunikat o wystawie higjenicz- 

nej wygł. red. Szczerbiński. 
19.35. Odczyt p. t „Organizacja wycho- 

wania przedszkolnego w Polsce" wy- 
grosi p. Zofja Żukiewiczowa z działu 
„Pedagogika i wychowanie”. 

20.00, Komunikat rolniczy. 
20.13. Koncert wieczorny. Transmisja 

z Poznania w przerwie biuletyn „Mes- 
sager Polonais“. 

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

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji „Rydz”. 

Program koncertów zagranicznych. 
Neapol 333,3 m. 

22.00. „Bajadera* operetka. 

TEATR HM PORULANCE 
„ADIEU MIMI“ 

operetka w 3 aktach A. Engla i 
J. Horsta muzyka Rałpha Bena- 

tzky'ego. 
Wilno doczekało się na miarę 

stolicy dwóch operetek. Nie wia- 
domo, czy to jest wywołane naszą 
potrzebą czy też artystów, którzy 
zjechali do Reduty z operetką nie 
pozbawioną prawdziwego humoru. 

Operetka Benatzky'ego jest me: 
lodyjna i skrzy się cała od dobrych 
dowcipów, mnie jest szablonowa, 
brak w niej bowiem starych okle- 
panych scen lirycznych, które są 
w operetce nudne. 

„Adieu Mimi* jest to poprestu 
żart operetkowy, w którym osobi- 
sty sekretarz (Sempoliński) prezesa 
banku depozytowego (Horski) chcąc 
zrobić karjerę, podsuwa mu śliczną 
subretkę z „Moulin Rouge" (Nie- 
wiarowska) oszczędzając tem sa- 
mem swoją Zosię, (Kozłowska) 
córkę fabrykanta prochu (Dow- 
munt) od amorów szefa. Akcja ro- 
zwija się w  kinematograficznem 
tempie. 

Cały dobrze zgrany i znany ze- 
spół zbierał huczne oklaski, a spe- 
cjalnie za piękne trio w II akcie 
kapeli domowej, wykonane przez 
p.p. Niewiarowską, Horskiego i 
Sempolińskiego, którzy w ewolu: 
cjach są również doskonałymi 
akrobatami. Girls tańczyły „a la 
zagranica". 

Publiczność była zadowolona— 
a to wystarczy, aby „Adieu Mimi" 
miała powodzenie. Zastępca. 

SPORT. 
Obóz Sportowy A. Z. S. Wilno. 

Akademicki Związek Sportowy w 
Wilnie niniejszem podaje do wiadomości, 
iż dn. 8 lipca r. b. rozpoczyna się obóz 
sportowy A. Z. S. w uzdrowisku akade- 
mickiem w Nowiczach (pow. święciański). 

W pracy sportowej obozu w pierw- 
szym rzędzie uwzględniona będzie lekka 
atletyka i gry ruchowe, następnie wio- 
ślarstwo i pływactwo. Instruktorzy są 
zapewnieni. = > 

Zapisy przyjmuje i bliższych infor- 
macyj udziela Sekretarjat A. Z. S. Bak- 
szta 11, w poniedziałki, środy i piątki 
od godz. 19—20, oraz kol. Tadeusz Szu- 
mański na przystani wioślarskiej A. Z. S. 
codziennie od godz. 18—19. 

  

Т-0 
BTDANAICZE 

Зр. к ©. ©. 

DRUKARNIA „PAX 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telafon Nr 8-82 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko I dokładnie, 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI RACHUNKOWE, 

JĄŻKI I BROSZURY 
TABELE, BILETY, PLAKA 

CENY NISKIE.   

  

TY, 
DRUK! KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

ro „Prasa*, Kraków, 
Karmelicka 16, 4656 
  

  

Za 5.000 złotych 
do sprzedania drew- 
niany dom z placem 
220 sążni. Wiadomość: 
Antokol, ul. Wojsko- 
wo-Cmentarna Nr. 8, 
Bożyczko. 4664 
      

  

  

WSZYSTKO NA RATY! 
Wielki wybór płyt patefonowych i gramofonow. 

iki gitary, mandoliny, lustra, 
zabawki dla dzieci i różne artykuły sport. poleca 

„UNIWERSAL“ Wielka 21. 
Pp. wojskowym 1 urzędnikom państw. warunki dogodne 

Skrzypce, bałałaj 

Tow. Wyd. „Pogeś*, Druk. „Pax”, ul, Św. Ignacego 5 

Wszechświatowej sławy ROWERY angle" 

»Triumf“ ;„B.S.A.“į 
rėžnych firm niemieckich i krajowych. 

Maszyny do szycia, 
Patefony , gramofony 

Mieszkanie 
z 5 pokoi do wyna- 
jęcia. Antokol, ul. Se- 
natorska 13. 4665 

Pożyczki 
załatwiamy szybko 
i dogodnie na ter- 
min od 1 miesiąca 

do kilku lat. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

4639-3 

  

  

4403       

fotograficznych SEA 
rów. W; 
receptac! 

Biuro Elektro | Radjo- 
fethniczne A. Wajmaza, go 
Wilno, Trecka 11, te!. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych 

Ceny konkurencyjne. 
Prosimy 0 przekonanie 

ši S 

ski. Apteka Mazistra Rew- 
skiego, Warszawa. 4334-? 

le zrzeszenia Sędziów i pro- ! 
kuratorów R. 2. 

Na posiedzeniu Zarządu Głów- 
nego Zrzeszenia sędziów i proku- 
ratorów R.P., odbytem w Warsza- 
wie w dniu 11—12 b. m, Oma- 

„p 

wiane były zasady projektów u- 7 
stawodawczych, dotyczących reor- 
ganizacji sądownictwa. 

W szczególności zajęto się spra 
wą utrwalenia i zapewnienia, zgod: 
nie z podstawowemi zasadamA 
konstytucji, niezawisłości sądów. 
Z tą kwestją związane jest zagad4 
nienie trybu nominacji i awansów @ 
służbowych sędziów. Zatrzymano V. 

1 
   

| 

się na koncepcji, przyjętej w wielu | 4 
innych państwach i polegającej na t | 
tem, że listy kandydatów na sta- 
nowiska sędziowskie układane są / 
przez organy sądowe, mają one 
bowiem możność, jako ciała zbio- . 
rowe, pozbawione zabarwienia pó- 
litycznego, wyeliminowania wszel- 
kich wpływów ubocznych, oraz 
możność bezstronnej oceny kwali- 
fikacyj zawodowych i moralnych 
kandydata. Listę, uformowaną przez 
sąd niższej instancji, kontroluje sąd 
wyższy z prawem uzupełnienia tej 
listy, Wreszcie z pośród kandyda- 
tów, umieszczonych na liście, mi- 
nister sprawiedliwości według šw0- 
bodnego swego uznania przedsta- 
wia jednego z nich do nominacji 
p. Prezydentowi Rzplitej. 

System ten ma wielkie zalety z 
punktu widzenia potrzeb: państwo- 
wych, albowiem z jednej strony 
zabezpiecza organy wymiaru spra- 
wiedliwości od wpływów połlitycz- 
nych, które w sprawowaniu są- 
downictwa nie powinny mieć miej- 
sca, z drugiej zaś ministrowi $рга- 
wiedliwości, jako odpowiedzialne- 
mu za właściwy dobór personelu 
sądowego, zapewnia fachową i bez- 
stronną pomoc organów sądowych 
w załatwianiu spraw nominacyj- 
nych. 

W tym pzzedmiocie przyjęto - 
uchwałę treści następującej: 

„Wybory kandydatów na sę- 
dziów przez zespoły sędziow- 
skie, względnie przez powołane 
przez nie i należycie zorganizo- 
wane wydziały osobowe, 
wią nieodzowną gwarancję za- 
równo odpowiedniego doboru 
sędziów, jak i niezawisłości sę- 
dziowskiej". 
Również w imię konstytucyjnej 

zasady niezawisłości sędziów przy 
pełnieniu funkcyj urzędowych, Oraz 
zgodnie z. zasadą wyodrębnienia 
władzy sądowej od władzy admini- 
stracyjnej, przyjęto, że nadzór 
służbowy winien być wykonywany 
przez ministra sprawiadliwości nie 
przy pomocy urzędników, lecz za 
pośrednictwem odnośnych preze- 
sów sądów albo delegowanych ad 
hoc sędziów. : 

"Sprawy natury ekonomicznej 
były także poruszane. Między in- 
nemi, postanowiono ze względu 
na nikłość pensyj sędziowskich, 
które nietylko nie pozwalają na 
zgromadzenie jakiegokolwiek za- 
sobu „na czarną godzinę", lecz 
nie wystarczają nawet na zaspo- 
kojenie niezbędnych potrzeb bie- 
żących, założyć rejonowe kasy za- 
pomogowe, które z funduszów, 
zebranych drogą składek człon- 
kowskich, wypłacać będą zapomo- 
gi pozostałym po zmarłych człon- | 
kach rodzinom. 

lie zwlekaj, a daj ile możesz 
ma Polski Czerwony Krzyż 

    

Pianina 

  

    

: '!!"_иы'" Najstar- 
sza firme 

a 3 smenale w kraju założ. w 1840 r. do wynajęcia. Reperacja 
Kali sorzedažą TAS uł, Dominikańska 17, i strojenie. Mickiewicz” 
djoświecących - obr:- | tejet. 10-58. h-1236 24—9. Estko. 4485 
zów i pocztówek Mat- 4 zakład opty- 
ki Boskiej. Ostro. „tylo gzno-okiity- ajyscay 
bramskiej, wydanych | czny, największy w - © 
na pamiątkę korona- | łeśszczyźnie. właśc. B-cis Letnisko zł 
cji. — Zgłoszenia pod | Oikieniccy, Wilno, ulicz do wynajęcia 5 pok. ы 

„Różne nowości”, biu- | Wielka 66. Wielki wybór można pojedyńczo. у 

KolonjaWil. (5 klm. daje okulary po 
- X. Cherych. 

1365-b u właśc.Marji Jasus 

  

Ogłoszenia 
i radjowych. 

Jagiellońska 3. 

  

BIBA 

Елайкиег / А. Faranewski 

od Wilna) d. Nr 7, @- 

stano- | 

о-О ое -ОО о- -О 1н] 

| т przyjmuje 
Poszukuję pOSAÓJ na najbardziej 
gospodyni domu, 7 

znam krawiecczyznę. — dogodnych 
Oferty ONA MOE 

Boltupska osz о8 Warunkach 

Pamiętać należy, RE 4 
że katar kiszek, biegun- „Rarjera Wileńskiego 
ki, uporczywe rozwolnie- 
nia leczy Mutaber-Raw- 

          

„ie Hiettup |


