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Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

    

Wilno, Niedziela 27 maja 1928 r. 
  

   

      

Cena 20 gros: y 

  

  

  

  

     

    

  

   

    

W ubiegły czwartek rozpoczęła się w 
Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych 
dyskusja nad expose P. Ministra Zaleskie- 
go, obfitująca w przemówienia, nacechowa- 
ne wysoką miarą znajomości przedmiotu 
oraz nieprzeciętnym talentem oratorskim: 
Trzeba stwierdzić, że w obecnym Sejmie 

nie brak posłów dobrze obeznanych z za- 
gs4nieniami polityki zagranicznej 1 umie- 
iących swój lub swoich stronnictw stosu- 

nek do tych zagadnień wyrazić w formie 
b. poważnej i interesującej. 

Polityka zagraniczna każdego państwa 

odznacza się tem, że jej kierownicy korzy- 
stają normalnie ze znacznie większej swo- 
body działania, niż to ma miejsce z inny- 
mi kierownikami poszczególnych działów 
administracji państwowej. Leży w naturze 
działań dyplomacji, że nie może ona pod- 
legać zbyt drobiazgowej. kontroli i stałej 
ingerencji czynnika parlamentarnego, któ- 
rego głównem zadaniem jest uzgadnianie z. 
ministrem Spraw Zagranicznych ogólnych 
wytycznych polityki zewnętrznej, oraz kon- 

« trolowanie — przeważnie ex post — jej 
poszczególnych przejawów. Stąd też 
minister Spraw Zagranicznych musi rozpo” 
rządzać specjalnem zaufaniem parlamentu 

I nieraz przy zmianie rządów z powodów 
wewnętrznej natury, zachowuje w nowym 

gabinecie swoje stanowisko ze względu na 
potrzebę utrzymania ciągłości polityki za- 

granicznej. 

Szczególnie w zawikłanych stosunkach 
powojennych zauważyć się daje we wszy- 
stkich państwach wielka oględność w zmie- 
nianiu kierowników tej polityki, tam na- 

wet gdzie zmiany gabinetów są zjawiskiem 
dość częstem. W Niemczech Štresemann 
stoi u steru „Auswdrtiges Amt* nieprzer- 
wanie Od lat pięciu, we Francji Briand 
przetrwał w tej rołi wielką ilość gabinetów, 

zmieniających się kolejno od chwili wybo- 
rów w dn. 11 maja 1924 r., to samo wi- 

dzimy w Rosji, gdzie, coprawda, specyficz- 
ny charakter rządów sowieckich szczegól- 
nie ułatwia stałość stanowiska Cziczerina. 

Analogiczne zjawiska, jakkolwiek z 

różnych stosunków politycznych wynikają- 

ce, widzimy w Anglji, Włoszech i Hiszpanii. 
P. Minister Zaleski, sprawujący swój 

urząd w ciągu 2 lat należy do rzędu tych 

kierowników polityki zagran., którzy mo» 

gą poszczycić się wielką dozą zaufania 
wszystkich stronnictw parlamentarnych, nie- 
tylko prorządowych, ale nawet tych, które 
w stosunku do rządu, jako całości, zacho- 
wują stanowisko wyraźnie opozycyjne. 
Czwartkowa dyskusja w Komisji Spraw 
Zagran. była tego zaufania przekonywują* 
cym wyrazem. Wszyscy przemawiający tam 
przedstawiciele klubów poselskich, pomi- 
mo icagmentarycznych uwag, zastrzeżeń, 

dezyderatów i komentarzy, któremi zao- 
patrywali poszczególne posunięcia . naszej 

— dyplomacji, zgodnie wyrażali uznanie ogól- 
nym założeniom i tendencjom polityki 
Min. Zaleskiego, polityki—co należy pod- 
kreślić—cieszącej się stałą aprobatą szefa 
rządu, Marsz. Piłsudskiego. Kilku mówców 

z zadowoleniem zaznaczyło przytem goto” 
wość min. Zaleskiego do współpracy £ 
parlamentem, wyrażającą się w obszernem 
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znajdować się będzie w Hotelu Europejskim (ul. Dominikańska). 
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i wszechstronnem przedstawieniu Komisji 
Spraw Zagran. całokształtu działalności 
Ministerstwa w ciągu ubiegłego okresu, od 
ostatniego exposó z lipca 1926 r. 

Podczas obecnej dyskusji górował 
niepodzielnie ton wybitnie pokojowy. Dąż- 
ność do utrzymania irozbudowania pokoju, 
warunkującego twórczą współpracę naro- 
dów, niezbędną dla podniesienia poziomu 
duchowego i materjalnego ludzkości, oraz 
dla skierowania wszystkich jej sił ku celom 

ni postępy w świadomości powojennego 
Europejczyka, że szczery i aktywny akces 

naszych odpowiedzialnych czynników poli- 

tycznych do światowej akcji pokojowej jest 
zjawiskiem zupełnie zrozumiałem i god- 
nem największego uznania. | 

Z całą jednak słusznością podkreślo- 
no w dyskusji, że szczerość i bezintere- 
sownošč tendencyj tey fistycznych nie 
mozna jeszcze mierzyć jedną miarką., Ist- 
nieją bowiem środowiska polityczne, które, 

jak to słusznie podniósł Min. Zaleski w swo- 
jem piątkowem przemówieniu w senackiej 
komisji Spraw Zagranicznych, pragną wy- 
grać tendencje pokojowe dla swoich egoi- 

stycznych celów. T. zw. rewizjonizm pa- 
cytistyczny jest łnstrumentem w rękach 
pewnych czynników niemieckich, zmierza- 
jących do rewizji ustalonego status tery- 
torjainego w Europie, przedewszystkiem w 

odniesieniu do granic polsko-niemieckich. 
Tendencjom tym ulegają nawet koła lewi- 

cowe niemieckie i dlatego przesunięcie na 

lewo, jakie tam po ostatałlch wyborach na- 
stąpiło, nie zabezpiecza Polski od rewizjo- 
nistycznych prób z tej strony, pokrytej 
płaszczykiem pokojowości. Czujność w tej 
sprawie jest, oczywiście, wskazaną, byłoby 

pewne określone, a obawy wzbudzające 

horoskopy. „Taegliche Rundschau“ (organ 

Stresemanna), nie jest organem absolutnie 

miarodajnym dla stworzyć się mającej w 

Niemczech większości rządowej, a arsenał 

rzeczowych argumentów, któremi Polska 

rozporządza dla obrony przynależności do 

niej ziem b. zaboru pruskiego jest bardzo 
obfity. Chodzi tylko o to, aby te argumen- 

ty były znane nietylko nam, ale i tym 
sferom politycznym w Europie, wśród 

których propaganda niemiecka pracuje. 
Geograficzne położenie Polski jest 

tego rodzaju, że czyni z niej naturalnego 
uczestnika wszelkich międzynarodowych 

poczynań w zakresie utrwalenia i zabez- 
pieczenia pokoju. Zarówno protokół ge- 
newski, jak propozycja Kelloga znajdują 
u nas pełny oddźwięk. Dowodem solidar- 
ności Polski w międzynarodowych poko- 
jowych usiłowaniach była zeszłoroczna ini- 
cjatywa Połski na Zgromadzeniu Ligi Na- 
rodów. Obecnie tę samą inicjatywę w jej 
pierwotnej formie podjął amerykański se- 
kretarz stanu Spraw zagranicznych Frank 
B. Kellog. 

Wątpliwości, jakie mógł wzbudzić 
tekst propozycji amerykańskiej z dn. 13-go 
kwietnia r.b. zostały usunięte, jak to wczo- 
raj stwierdził min. Zaleski w kom. sena- 
ckiej, przez wyjaśnienia autora, zawarte w   jego przemówieniu na posiedzeniu amery- 

Informacje i zgłoszenia od godz. 10 — 
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Pokojowošč Polski. 

ogólnego dobra, jest tak silna i takie czy- 

jednak przedwczesnem stawiać już tersz| 
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kańskiego T-wa Prawa Międzynarodowego 
w dniu 28 kwietnia r. ub. Odpowiedź an- 
gielska z dn. 19 bm. podziela zasadniczo 
poprawki francuskie, zawarte w kontrpro- 
jekcie Brianda z dn. 21 kwietnia r.b., nad- 
mienia przytem, że istnieją na świecie kra- 
je, poza Imperjum Brytyjskiem, których 
nienaruszalność jest. równie ważna dla An. 
glji, jak jej własna, W ten sposób Anglja 
adoptuje poniekąd dla swoich zaintereso- 
wań terytorjalnych amerykańską doktrynę 
Monroe'go. | 

Ostatnio komunikują z Londynu do 
pism francuskich, żę Kellog ma zaprosić 
Polskę, Czechosłowację i Belgję na pertra- 
ktacje w sprawie swego paktu przeciwwo- 
jennego. Oczywiście, nasze M-stwo uczyni 
wszystko, aby współudział Polski w tych, 
ogromnej wagi, rokowaniach zapewnić, 
gdyż tylko w taki sposób będzie ona me- 
gła przystąnić do tego nawaga mahawmiąca 
nia międzynarodowego, którego cel jest 

identyczny z pierwotną propozycją polską 
z września r. ub. 

Wszystkie te umowy i pakty nie za- 
bezpieczają jednak nas od strony wschod- 
niej, gdzie sąsiadujemy z państwem, uchy- 
lającem się zasadniczo od wszelkich tego 
rodzaju ogólnych zobowiązań międzynaro- 
dowych, którego kardynalną zasadą poli- 

tyczną jest niedopuszczenie do stabilizacji 

obecnych stosunków w Europie, aby przez 

ich mącenie i rewolucjonizowanie przenieść 
dalej na zachód jakiemikolwiek środkami, 
nie wyłączając interwencji zbrojnej w chwili 

dogodnej — zasady swego systemu społe- 
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naszych z Sowietami, jak również nasza 
względem nich niewątpliwa pokojowość nie 
powinna nam zamykać oczu na istotne, | 
niezmienne tendencje polityki tego pań- 
stwa, zmierzającej Śladem dawnych wład- 
ców Moskwy, do scalenia pod flagą komu- 
nizmu złem, rewindykowanych od nich tra- 
ktatem ryskim. 

Polityka sowiecka operuje w tym ce- 
łu takiemi Środkami, jak fikcyjna państwo- 
wość białoruska i ukraińska, starając się 
wytworzyć po tej stronie granicy tendencje 
iredentystyczne. Pakty antywojenne i między- 
narodowe gwarancje bezpieczeństwa, zawie- 
rane czy to pod egidą Ligi Narodów, czy 
St. Zjeda. Am. Pół. nie mają wartości w 
naszych stosunkach z państwem sowiec- 
kiem, gdyż ono w nich nie uczestniczy. 
Stosunki z niem musimy zatem z koniecz- 
ności regulować samodzielnie, nie rezygnu- 
ją = wmamycóhiak iysh) duodi t —Lavuy, JA“ 

kie w takiej sytuacji jedynie są skuteczne. 

Słusznie też podniósł w czwartkowej dys- 

kusji pos. Niedziałkowski, że zagadsienia 

naszej polityki narodowościowej na wscho- 
dzie nie mogą być odseparowane od poli- 
tyki zagranicznej, są bowiem pośrednio 
jednym z elementów konsekwentnej i na 
daleką metę obliczonej polityki sowieckiej, 
której ostrze narazie skromnie listkiem 
pokojowym zasłonięte, zasadniczo zawsze 
jest przeciwko nam wymierzone. 

Nie możemiy, niestety, zaprzestać wo- 
łania, że kwestje związane z naszą polity- 

ką narodowościową wciąż nie są należycie 
doceniane w sferach kierowniczych stolicy. 

  

cznego. Dzisiejsza poprawność stosunków Tastis. 

Tow. ht. Browaru „SZOPEN*',..:.;,:::.... 
ciemne wyborowe "piwa" 

jasne i dubeltowe. 16731       

„Poseł Stetson na pograniczu polsko-sow. 
(Tel. od własnego korespon. z Nowogródka), 

Poseł Stanów Zjedn. Stętson w cza- 
sie pobytu swego w Nowogródczyźnie 
zwiedził w towarzystwie sen. Kamienieckie- 
go pogranicze polsko-sowieckie, isteresując 
się szczegółowo służbą żołnierzy KOP. Ba-   

,wiąc w strażnicy Kołosowo pos, Stetson 
wyraził swe uznanie dla żołnierzy KOP, 
którzy w tak ciężkich warunkach, często- 
kroć z narażeniem życia pełnią twardą 
służbę na granicach Rzeczypospolitej. 

Wielki polski raid lotniczy. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W nadchodzącą środę szef departamentu 
lotnictwa płk. Rajski w towarzystwie szefa ga- 
binetu cywilnego ministra Spraw Wojskowych i 
jednego z najbliższych współpracowników Mar- | się na trzech samolotach. 

szałka Piłsudskiego podpłk. Becka, rozpoczyna 
wiełki raid z Warszawy do Teheranu i Ango 
przez Pragę Czeską i Bukareszt. Raid odbędzie 

Przeciwko rewizji traktatu w Trianon. 
BIAŁOGRÓD, 26.V. (Pat). Z dodat- 

kowych wiadomości otrzymanych w Bisło- 

grodzie o licznych zgromadzeniach mani- 
festacyjnych przeciwko akcji lorda Rother- 

mere wynika, że manifestacje te mają cha- 

rakter zupełnie spontaniczny i są wyrazem. 

ogólnego oburzenia ludności, wywołanego 

przez propagandę na rzecz rewizji traktatu 

z Trianon. Na zgromadzeniach uchwalono 

rezolucje potępiające wszelkiego rodzaju 
propagandę zmierzającą do rewizji granic. 

Rezolucje stwierdzają pozatem, że nienaru- 
szalność królestwa serbów, chorwatów i 

słoweńców nie może być poświęcona dla 
zachcianek lorda Rothermere, lub dla ape-   tytów imperjalizmu węgierskiego. 

Współpraca estońskiej i łotewskiej armij. 
TALLIN,26 У. (Pat). Wczoraj przybył; deht" donosi, że głównym celem podróży. 

do Tallinu naczelnik sztabu dowódcy armji| generała Kaleisa jest wymiana zdań o ak-| ki 
łotewskiej gen. Kaleis, witany przez wyż- |-tualnych kwestjach, dotyczących współpra- 
szych oficerów armji estońskiej. „Paewa-| cy między obu armjami sojuszniczemi. 

ÓŁNOCNYCH 
xolniczo-Przemysłowej w Wilnie (18. VIII—9.IX) 

Dział Organizacyjno-Propagandowy z dniem 1-go czerwca r. b. 
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Plisownie paryskie urządza szablo 
ny specjalnie trwałe z francuskiej papier- 
mache, dostarcza „Tęcza”, Zakłady Prze- 
myslowe i Handlowe, Kraków, Czarno- 
wiejska 72—74. Przyjmuje również pli- 
sowania dla insych plisowui. 1596-0 

N. GLEZER, „Ros: 

OPONY | 
samochodowe i ciężarowe 
marki angielskiej 

Dzień polityczny. 

  

„DUNLOP* 
POLECA. 

Marszałek Piłsudski a Zielone Święta | 
wyjechał do Sulejówka. Pan, Prezyrdant Rupūouj sam  Zltwiuiiec J 

Ostrowia Poznańskiego, gdzie będzie obec- 
ny na uroczystościach wręczenia sztandaru 
60 p. p., ofiarowanego przez miejscowe 
społeczeństwo. > 

Dn. 24 maja odbyło się pod prze- 
wodnictwem prezesa posła Marjana Koš- 
ciałkowskiego posiedzenie głównego zarzą” 
du Partji Pracy. Ze względu na ważność 
spraw, jakie były na porządku dziennym, 
zebranie przedłużyło się do północy przy 
bardzo ożywionym uśziale członków w dy” 
skusji. 

Ze spraw ważniejszych na posiedze- 
niu tem załatwiono następujące: 1) przyję- 
to nowy statut organizacyjny Partji Pracy. 
2) Dókooptowano do zarządu. głównego 
radną Brzezińską, p. Dubulewicza i dr. Fi- 
dlera. 3) W myśl par. 19 statutu P. P. 
uzupełniono skład prezydjum, wybierejąc 
na wiceprezesów p.p. posła dr. J. Barań- 
skiego, pos. prof. R. Błędowskiego. inż. 
Wierzejskiego. Oraz na skarbnika inż. 

„J. Girtlera. 4) Wykrano komisję poro- 
zumiewawczą, ktėra pod przewodaict- 
wem.prezesa M. Košcialkowskiego — та 
za zadanie wejść w ścisły kontakt ze 
Związkiem Naprawy Rzeczypospolitej, 
celem połączenia się we wspólnej pracy 
dla dobra państwa. 

W związku z tendencyjną notatką jed- 
nego z pism codziennych, przedstawiającą 
w sposób mylny sprawę ostatecznego usta- 
lenia listy kandydatów na członków Try- 
bunalu Stanu, stwierdzić należy, iż skre- 
ślenie z niej z inicjatywy Klubu B. B. naz- 
wiska p. Jana Kucharzewskiego, postawio- 
nego na pierwszem miejscu łej listy, nie 
miało wogóle miejsca. Skreślenie to nastą- 
piło z inicjatywy i na wyraźne życzenie p. 
J. Kucharzewskiego, który nazajutrz po 

ny | sesji sejmowej z dn. 15 b. m,, celem ulat- 
wienia Klubowi B. B. sytuacji, wytworzo- 
nej przez redukcję liczby kandydatów o 
jedno miejsce, listem do prezesa Klubu B. 
B. sam prosił o skreślenie jego nazwiska 
na rzecz pozostałych kandydatów. 

* 

Minister Wyzoań Religijnych i O, P. 
Dobrucki wyjechał w dniu 26 b. m. do 
Lwowa celem wzięcia udziału w игосгу- 
stym Obchodzie 100 lecia istnienia Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. Min. Do- 
brucki powróci do Warszawy w poniedzia- 
łek. (Pat). ь 

„ Dowódca K. O. P., gen. Minkiewicz, 
wyjeżdża w pierwszych dniach czerwca na 
inspekcję naszego pogranicza, przedewszysi- 
em na teren brygady 4-ej, małopolskiej. 

P. generałowi towarzyszyć będzie Szef sztą- 
bu ppulk, Maruszewski.
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Bezcelowa demonstracja. 
Prezydent Smetona zatwierdził no- 

wą konstytucję Republiki Litewskiej, któ- 
rej stolicą ma być Wilno. Stolica ta może 
być przeniesiona do innego miasta tylko 
czasowo na podstawie specjalnej ustawy. 

Tak głosi wiadomość z Kowna. Zapewne 
wkrótce nastąpi ogłoszenie tym samym 
uproszczonym trybem ustawa O czasowem 

ulokowaniu stolicy Litwy w Kownie, w 
przeciwnym razie bowiem stan obecny 

okaże się jaskrawo sprzeczny # konsty- 
tucją. 

Akt powyższy rządu p. Woldemarasa 

jest pozbawiony wszelkiego znaczenia. Nie 
tylko realnego, politycznego, ale i moral- 
nego. Moralne znaczenie mógłby mieć je- 

dynie wówczas, gdyby go wydał rząd w 
jakimkolwiekbądź stopniu mogący uchodzić 
za spadkobiercę idei państwowej Litwy Hi- 
storycznej. Rząd p. Woldemarasa jest jej 
niemniej obcy i daleki niż jego po- 
przednicy. Żąda Wilna, jako dawnej 
stolicy W. K. Litewskiego, opiera zaś 

to żądanie na: przesłankach etnogrsficz- 
nych. Mieszkańców Wileńszczyzny uwa- 
ża za Litwinów nie w znaczeniu histo- 
rycznem, państwowem, lecz narodowem. 
Państwo, odznaczające się wybitnym eksku- 
zywizmem nacjonalistycznym litewskim, roz- 
Szerzyć chce na terytorjum, na którem 
ludność litewska nie dosięga 10 procent — 
I to w imię zasady historycznej, w imię 

tradycji państwowej! Trudno o większe j 
pomieszanie pojęć. 

Trawestując słowa p. L. Abramowi- 

сга (vide „Przegląd Wileński" ; Nr. 10 art. 
p. t. „Tlejące węgle”) trzeba powiedzieć, 

że „nacjonalizm litewski nigdy, w żadnych 

okolicznościach i przy żadnych konjunktu- 
rach, nie może się przeobrazić w czynnik 

twórczy z punktu widzenia ideologji krajo- 
wej”. 

ldeja państwowa W. Ks. Litewskiego 
niechybnie pozostanie i rozwijać się bę* 
dzie. Oczywiście, nacjonalizm polski jest 

jej takim samym wrogiem jak litewski. Rea- 

lizować ją może jedynie ten z elementów 

narodowych na ziemiach Litwy Historycz- 

nej, który najprędzej wyzbędzie się ze swej 

psychiki pierwiastków nacjonalizmu. 

Jest nim niewątpliwie miejscowy ele- 
ment polski, już w krwi swojej najpełaiej 

reprezentujący amalgamat różnych elemen- 

tów narodowych, kraj nasz zamieszkują- 

cych. Jest nim także dlatego właśnie, że 

nacjonalizm polski — to „naleciałość ob- 

ca, zjawisko nienaturalne” tutaj. Odpłynie 

więc i zniknie łatwiej niż inne. Nie poto 
jednak, byśmy się Stali żerem  nacjonsliz- 

mów litewskiego lub białoruskiego, których 
owa młodość i wyłączność jest najwymow- 

niejszem zaprzeczeniem możliwości resty- 

tucji w najbliższym czasie historycznej roli   Wilna. Testis. 

Litwa zaskoczona proklamowaniem kon- 

Dam jeden przykład. Opłata za jedno sło- 
wo przesłane telegraficznie do Kowna wy- 
nosi 18 cent. z czego 7 cent. pobierają 
Prusy, za tranzyt. Nie mówię już o octy- 
wist:j zależności komunikacji pośredniej 
od państwa trzeciego. Gdy w czasie kon- 
ferencji warszawskiej poruszona była spra- 
wa wykonania konwencji kłajpedzkiej de- 
legacja polska zaproponowała delegacji li- 
tewskiej zgodnie z wymianą not w sprawie 
tranzytu w Królewcu utworzenie specjalnej 
podkomisji, która miałaby między innemi 
obradować nad wykonaniem przez Litwę 
pełni zobowiązań, zaciągniętych na skutek 
konwencji z dnia 8 maja 1925 roku, w 
szczególności zobowiązań zawartych w 
art. 3 aneksu 3. W tej sprawie t j. ewen- 
tualnego utworzenia podkomisji tranzytowej 
delegacja litewska oświadczyła, że wypowie 
się na jednem z posiedzeń późaiejszych. 

Taki był przebieg prac podkomisji 
ekonomicznej. 

Utworzenie podkomisji dla spraw 
ekonomicznych wynikło poniekąd z inicja- 
tywy delegacji litewskiej. Mianowicie prze- 
wodniczący delegacji litewskiej m. in. oświad- 
czył, że z dniem 1-go października b. r. 
rząd litewski zamierza- wprowadzić na Lit- 
wie maksymalną taryfę celną na towary 
pochodzące z krajów, z któremi nie posia- 
da traktatu handlowego. Nie chciałby zaś, 
by zarządzenie to było skierowane specjal- 
nie przeciwko Polsce. Dlatego byłoby ko- 
rzystne przedyskutować możność wymiany 
towarów między Obu krajami. W podko- 
misji tej zostały przedyskutowane możli- 
woścł wymiany towarów między Polską a 
Litwą, przyczem strona polska podała do 
wiadomości delegacji litewskiej statystyczne 
dane, dotyczące przywozu łwywozu z Pol- 
ski i naodwrót. Cyfry te mimo forme] ego 
zamknięcia granicy politycznej, przy braku 

jakichkolwiek stosunków między państwa- 
mi są dość znaczne. Wywóz z Pelski do 
Litwy osiągnął w roku 1926 wartość 
16.834.275 złotych, a w roku 1927 — do- 
szedł do 21.035.873 zł. Waga wywiezio- 
nych towarów wynosiła w r. 1926—94.847 
tonn w 1927 r. 133.224 tonn. 

Należy przypuszczać, Że w razie na- 
wiązania normalnych sąsiedzkich stosun- 
ków cyfry te obustronnie znacznieby się 
powiększyły. Strona Polska wskazała, że 
istnieje bardzo wiele możliwości i dróg do 
porozumienia, możnaby zawrzeć umowę 
wyłącznie co do niestosowania ceł mak- 
symalnych, możnaby także przyjąć za jed- 
ną klauzulę największego uprzywilejowa- 
mia, możnaby wreszcie zastanowić się, czy 
strony nie są zainteresowane poszcze- 
gólnymi artykułami i dla nich ustaaowić 
pewne określone stawki. Również staraliś- 
my się wykazać, że pewne polepszenie 
stosunków gospodarczych między Polską 
a Litwą jest zupełnie możliwe w ramach 
obecnych rokowań. 

Napozór wydawałoby się, że podcbna 
struktura ekonomiczna Polski i Litwy utru- 
dnia porozumienie gospodarcze. Pogląd 
ten jest niesłuszny, albowiem ich rozwój 
ekonomiczny wzajemnie się sobie nie prze- 
ciwstawia, lecz kroczy równoległemi dro- 
gami. Uregulowanie zatem stosunków go- 
spodarczych między Polską a Litwą nie 
powinno być zbyt trudne. 

Podkomisja ta podejmie swe prace 
po wznowieniu dalszych prac całej komisji, 
mianowicie w końcu 'czerwca r. b. 

W końcu uważam za swój obowiązek 
zaznaczyć, rzekł radca Szumlakowski, że 
rokowania odbywały się w atmosferze przy- 
jaznej, co w znacznym stopniu zawdzięczać 
należy taktowi przewodniczącego delegacji   litewskiej Zauniusowi. 

stytucji. 
KOWNO, 26.V (Ate). Dziś w dzienniku urzędówym ukazał się tekst nowej kon- 

stytucji litewskiej, podpisanej przez prezydenta Smetonę oraz wszystkich ministrów, 

z wyjątkiem premjera Woldemarasa. 
Proklamowanie nowej konstytucji wywołało w Kownie wielkie wrażenie, chociaż 

pogłoski o zamierzonych zmianach konstytucji drogą dekretu prezydenta krążyły od- 
_ dawna. Społeczeństwo litewskie poczuło się zaskoczone, gdyż proklamowanie konsty- 

tucji wypadło w czasie najmniej oczekiwanym. 
W kołach politycznych żywo komentowany jest fakt, iż tak ważna sprawa, jak 

ogłoszenie konstytucji, odbyła się w nieobecności Woldemarasa, który—jak wiadomc— 
bawi zagranicą. Niektóre koła tłumaczą ten fakt w następujący sposób: jakoby Wolde- 

maras po przewrocie grudniowym przyrzekł b. prezydentowi Griniusowi, iż nie uchyli 

poprzednio obowiązującej konstytucji i obecnie, chcąc być słownym, powierzył cgło- 

szenie nowej konstytucji zastępcy swemu min. Daukantė sowi. 

Z punktu widzenia politycznego nowa konstytucja przeobraża Litwę w państwo o 
ustroju niemal monarchji absolutnej, prezydent państwa ma bardzo daleko idące pre- 
rogatywy wykonawcze i może w każdej chwili na czas nieograniczony rozwiązać Sejm. 

Z punktu widzenia prawnego nową konstytucję należy uważać za zamach stanu, 

ponieważ dotychczasowa konstytucja, której mec obowiązującą rząd Woldemerasa 

ostentacyjnie podkreślał, nie dawała prezydentowi państwa prawa do tej zmiany. 

Wrażenie kroku litewskiego w Warszawie. 
(Teiafonem od własnego korespondenta : Warszawy). 

Jak się dowiadujemy z kół dobrze poinformowanych, rząd pol- 
ski przygotowuje notę do rządu litewskiego w sprawie ogłoszenia 
konstytucji litewskiej, której jeden z punktów ogłasza, iż stolicą 
Litwy jest Wilno. 

Wiadomość o ogłoszeniu tego paragrafu konstytucji wywołała 
wielkie oburzenie w prasie. „Kurjer Poranny“ i inne dzienniki nazy- 
wają ten paragraf konstytucji prowokacją i nowym zamachem stanu. 
Przypominają, iż konstytucja ogłoszona została w chwili, kiedy w 

ne toczą się rokowania polsko-litewskie i przebywa delegacja 
itewska. 

W sferach politycznych wiadomość o ogłoszeniu Wilna stolicą 
Litwy powitana została z wielkim spokojem. Nowy wybryk prezyden- 
ta Smetony i prof. Woldemarasa, z jakim nie po raz pierwszy spo- 
tyka się świat polityczny, potraktowano w Warszawie, jak nowy nie- 
zrozumiały dla dyplomacji europejskiej krok p. Weldemarasa. W chwi- 
li, gdy z jednej strony toczą się rokowania polsko-litewskie, z dru- 
giej zaś strony p. Woldemaras składa wizytę p. Chamberlainowi, 
ogłoszenie stolicą miasta, znajdującego się w innem państwie, po- 
traktowano w Warszawie bardzo pobłażliwie. 

Bilans rokowań w Warszawie 

Komunikat konferencji w Warszawie. 

Porozumienia nie osiągnięto. 
Wczoraj konferencja polsko-litewska w Warszawie wydała 

wspólny komunikat następującej treści. „Komisja ekonomiczna, ko- 
munikacyjna i tranzytu, odbyła w sobotę 26 maja swe ostatnie po-! 
siedzenie przed Złelonymi Świątkami. Na posiedzeniu teim komisja 
przyjęła do wiadomości sprawozdania trzech podkomisyj. Na skutek 
sprawozdań podkomisji kolejowej i pocztowo-telegraficznej, z któ- 
rych wynika, 2е nie było możiości osiągnąć porozumienia na pod- 
stawie zgłoszonych dotychczas przez obie strony propozycyj, komi- 
sja ekonomiczna, komunikacyjna i tranzytu zaprasza delegację litew= 
ską do przedłożenia komisji na jednem z późniejszych posiedzeń 
projektów dotyczących ustanowienia zarówno komunikacji kolejowej, 
jak pocztowej i telegraficznej między obydwoma krajami. 

Dyskusja w kwestjach ekonomicznych, interesujących oba kraje, 
prowadzona w podkomisji ekonomicznej zostanie podjęta na następ- 
nem posiedzeniu komisji. Dyskusja w innych sprawach, w których 
nie można było osiągnąć porozumienia zwłaszcza w sprawie utwo“ 
rzenia proponowanej przez sologację polską podkomisji tranzytowej 
zostanie podjęta w tym samym czasie. Następne posiedzenie komi- 
sji ekonomicznej, komunikacyjnej i tranzytu ustalone zostało na 
czwartek dnia 28 czerwca godz. 11-tą przed południem. 

Parafowanie polsko-litewskiej konwencji 
o ruchu granicznym. 

BERLIN, 26 V. (Ate). O godz. 5 popełudniu w poselstwie litewskiem paratowano 

konwencję polsko-litewską o ruchu granicznym. Akiu tego dokonali ze strony polskiej 

p. Tarnowski, ze strony litewskiej p. Sidzikauskas. Delegacja polska proponowała 

podpisanie umowy, jednak delegacja litewska odmówiła wobec braku pełnomocnictw. 

Konwencja opiera się w istotnym punkcie na kontrpropozycji litewskiej i ogra- 

nicza się do legalizacji stanu faktycznego. Udogodnienia w ruchu granicznym przyzna- 

ne są jedynie osobom, których posiadłości są przedzielone granicą. Granica w kon: 

wencji nosi nazwę linji administracyjnej polsko litewskiej. W szczególnych wypadkach 

władze lokalne mogą przyznać pewne udogodnienia osobom, nienależącym do po- 
wyższej kategorji. 

Delegzcja polska zapowiedziała przedstawienie projektu umowy  osiedleńczej, 
w sprawie obywatelstwa i t. d. Termin rokoweń nad temi sprawami jest nieobowiąz- 
kowe przewidziany ва koniec czerwca. 

Delegacja polska opuściła dziś wieczorem Berlin. 
  

Anglja a stosunki polsko-litewskie. 

Wywiad z przewodniczącym deleg. polsk. p. Szumlakowskim. 
WARSZAWA, 26.V (Pat). W związku 

z zakońc:eniem pierwszego okresu roko- 
wafi komisji polsko-litewskiej w Warszawie 
przedstawiciel Polsk. Ag. Tel. zwrócił się 
do przewodniczącego delegacji polskiej 
Szumlakowskiego, który udzielił mu nastę- 
pujących wyjaśnień: 

Dzisiaj zakończyły się obrady polsko- 
litewskiej komisji do spraw ekonomicznych, 
komunikacyjnych i tranzytu. Zapytuje Pan, 
jaki był jej przebieg i jakie są dotychcza- 
so*e rezultaty. Rokowania te, jak wogóle 
wszystkie pertraktacje z Litwą są niesły- 
chanie żmudne i napotykają na zasadniczą 
trudność wobec stanowiska rządu litew- 
skiego wsprawie Wilna. Chociaż zadaniem 
komisji ekonomicznej, komunikacyjnej i 
traczytu były cele ściśle i wyłącznie natury 
gospodarczej, komunikacyjnej, niestety nie 
można było osiągaąć w Żadnych dziedzi- 
mach zaleconych przez konferencję króle- 
wiecką pozytywnego wyniku, gdyż strona 
litewska wysunęła na pierwszy plan argu- 
menty natury politycznej. Przez dwa długie 
posiedzenia przewodniczących delegacyj by- 
ła prowadzona dyskusja polityczna, Litwa, 
zamiast zgodzić się na omawianie spraw 
komunikacji bezpośredniej między Polską 
aLitwą zgodnie z naszym projektem przed- 
stawionym w Królewcu, zaproponowała   nam komunikację pośrednią przez Prusy 

Wschodnie i przez Łotwę, motywując tem, 
że rząd litewski obawia się, ażeby przez 
zgodę na komunikację bezpośrednią nie 
stworzył precedensu w Sprawie, zdaniem 
swojem, spornego terytorjum wileńskiego, 
powołując się przytem na decyzję Rady 
Ligi Narodów z 10 grudnia ub. roku. 

Oczywiście nietylko, że nie mogłem 
podzielić tego punktu widzenia, że wręcz 
musiałem oświadczyć, że niema żadnej 
części terytorjum Rzeczypospolitej, która 
mogłaby być uważaną za sporną, że kwe- 
stja wileńska nie istnieje, a jeżeli została 
wspomnizna w sprawozdaniu referenta Li- 
gi Narodów to jedynie jako jednostronna 
©pinja ministra Woldemarasa, to zaś nie 
pa jaka wspólnego z samą rezolucją Rady 

gi. 
Potrzeby i konieczności otwarcia ko- 

munikacji bezpośredniej nie trzeba spe- 
cjalnie uzasadniać; wszak chodzi o kraje ze 
sobą sąsiadujące, stanowiące  pokrew- 
ne gospodarczo terytorium, przez które 
prowadzą bardzo ważne linje kolejowe, nie | 
mówiąc już o tak pierwszorzednej drodze 
wodnej, jaką jest Niemen. Dla stosunków 
handlowych i gospodarczych między Pol-| 
ską a Litwą komunikacja kolejowa, jako 
też pocztowa, telegraficzna i telefoniczna 
jest niezbędna, a jasnem jest, że drogi bez- 

LONDYN. 26.V. Pat. Biuro Reutera 
donosi: „Times* w artykule poświęconym 
wizycie Woldemarasa w Londynie podkre- 
Śśla z naciskiem  bezinteresowność przyja- 
źmi Wielkiej Brytanji dla Litwy. Dziennik 
pisze, że nie może być mowy 0 użyciu 
Litwy jako narzędzia jakiejkolwiek gry po- 
litycznej, a tembardziej o łączeniu imienia 
Wielkiej Brytanii z jakiemikolwiek celami 
i machinacjami politycznemi, w których 
Litwa mogłaby być zaiateresowzna. Pisząc 
o rokowaniach polsko-litewskich „Times” 
zauważa, że poruszanie sprawy Wilna 
staje się poprostu zaporą w dzisiejszych: 
okolicznoś<iach. 

Być może, że wielu Litwinów nie 
liczy się poważnie z możliwością odzy- 
skania Wilna i zasłanla się t; sprawą 

jakby parawanem przed mglistą możli- 
wością wchłonięcia przez Polskę. Takie 
szuka:ie schronienia za zasłoną i upo- 
zorowanie sprawy Litwy niebezpieczeń- 
stwem możliwych powikłań na Wscho- 
dzie Europy jest dla Litwy całkiem nie- 
korzystne. 

Uznanie przez Polskę bez zastrzeżeń 
niepodległości Litwy ma to samo znacze- 
nie, co deklaracja Litwy 0 zaniechaniu 
stanu wojny między obu państwami. Za* 
równo w Wielkiej Brytanji, jak i w innych 
krajach spodziewają się, że nawiązanie 
normalnych stosunków między Polską a 
Litwą przeprowadzone będzie w sposób 
prosty bezpośrednio bez dalszych niepo- 
trzebnych i mało zrozumiałych odwlekań. 

Wtorkowe posiedzenie plenarne Sejmu. 
(Telefonem ed własnego korespondenta s Worszawy). 

We wtorek popołudniu odbędzie się posiedzenie plenarne Sejmu, na którem od- 
będzie się dyskusja nad preliminarzem budżetowym na rok 1928/29 w drugiem czy- 
taniu. Generalny referat wygłosi pos. prof. Krzyżanowski, poczem zabierze głos p. 
wiceprem. Bartel i wygłosi obszerne txpose o sytuacji gospodarczej. ‚ 

Demonstracje komunistyczne w Berlinie. 
BERLIN. 26. V. (Pat). Komunišci przybyli 

dziś z prowincji do Berlina urządzili wieczorem 
w Charlottenburgu pochód demonstracyjny. Kilka 
tysięcy uczestników zatamowało całkowicie ruch 
ma ulicy Bismarka. Demonstranci stawili opór   pośrednie są znacznie krótsze i tańsze. policji, którą usiłowała otworzyć drogę. Jednego 

z policjantów obalono na ziemię, inni policjanci 
użyli broni palnej. Jeden komunista oraz pewna 
kobieta i dziecko są ranni od kuł. Kilkadziesiąt 
ianych osćb odniosło obrażenia skutkiem tłoku. 
Pomimo zajścia tego pochód uformował się na 
nowo, 
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   jeden wielki splot nerwów! Chroniąc 5 

je, chronimy zarazem zdrowie. Każdy Ś 
krok wstrząsa całym ustrojem nerwo- 8 
wym. Następuje przedwczesne znużenie ® 
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Brae regionalne Jedynki. 
Zebranie nowogródzkiego Koła 

Jedynki. 

W dniu wszorajszym odbyło się ze- 
branie regionalnego Koła Jedynki z woje- 
wództwa nowogródzkiego, które pod prze- 
wodnictwem prezesa prof. Kamienieckiego 
omówiło cały szereg kwestyj dotyczących 
rolnictwa w województwie nowagródzkiem 

Aoraz spraw orgenizacyjnych. Przed zam- 
knięciem zebrznia prof. Kamieniecki zdał 
sprawozdanie z pobytu posła Stanów Zjed- 
noczonych Ameryki Północnej Stetsona w 
woj. nowogród:kiem. 

Z całej Polski. 
— Konkurs na bibliotekę Politech- 

niki Lwowskiej. W najbliższych dniach zc- 
stanie ogłoszony konkurs przez okręgową 
dyrekcję we Lwowie na. budowę bibljcteki 
przy Politechnice Lwowskiej. 

Konkurs przewiduje trzy nagrody w 
wysokości 4, 3 i 2 tysięcy złotych, oraz 
zakup kilku prac po 1.000 zł. każda. 

— Czwarty ogólnopolski zjazd ad- 
wokatów. Dnia 26 b. m. po nabożeństwie 
w kościele św. Jana rozpoczął się o godz. 
11-ej przed południem w Toruniu w sali 
Dworu Artusa czwarty ogólny zjazd ad- 
wokatów polskich. W zjeździe bierze udział 
przeszło 100 osób z Warszawy, Poznania, 
Katowic, Lwowa, Krakowa, Przemyśla, No- 
wego Sącza, Łodzi, Wilna, Lublina, Rze- 
szowa, Gdańska oraz liczni przedstawiciele 
miast wielkopolskich i Pomorza. 

d bliuy Kowieńskiej 
Sprawa Milcjusa. 

KOWNO, 26.V. (Ate). Sędzia śledczy 
zażądał od b. kontrolera państwa Milcju- 
sa wniesienia kaucji w wysokości 10 tys. 
litów. Milcjus nie miał tej sumy, lecz kwo- 
tę tę wpłacił za niego zarząd Federacji Pra- 
cy, której Milcjus był członkiem. Milejus, 
jak wiadomo, jest oskarżony o opór wła- 
dzy w związku z rozporządzeniem prezy- 
denta o jego dymisji. 

Dzisiejszy numer „Darbininkas*, w 
którym umieszczono akt obrony Milcjusa, 
został skonfiskowany, 

L Państw Bałtyckich. 
Zakończenie sesji parlamentu. 

TALLIN. 26.V. (Ate). Dziś zakończyła 
się sesja parlamentu. Na ostatniem posie- 
dzeniu przyjęto jeszcze cały szereg projek- 
tów ustaw, w tej liczbie także ustawę o 
budowie -nowej kolei. Prace będą podjęte 
we wrześniu. 

Kronika telegraficzna. 
„ = Parlament estoński przerwał dziś swą 

sesję do początku października. 
= Przesilenie rządowe w Grecji znajduje 

R nadal w fazie poważnych trudności. — Spo- 
s a s'ę, że rozwiązanie kryzysu nastąpi w 
n. m. 

= Do powitani: lotników polski.h Idzi- 
kowskiego 1 Kubali, cała Polonją smerykańska 
czyni energiczne przygotowania. Zorganizowany 
pod przewodnictwem polskiego konsula ganeral- 
nego w Nowym Jorku Marynowskiego komitet 
przyjęcia prowadzi intensywne prace przygoto- 
wawcze. 

= Amnestję względem księcia Windisch- 
graetza, skszanego w Swoim czasie za udział w 
ałszerstwie banknotów francuskich, zastosował 
trybunał at w Budapeszcie. Amnestja nie 
dotyczy kary pieniężnej. 

— Spalił się samolot pasażerski, utrzymu- 
jący ruch na linji Dortmund — Frankfurt n/Me- 
nem, który wczoraj spadł koło Elbelferdu w We- 
„stfalji. Pilot i dwaj podróżni spalili się. Jeden z 
nich c. ranny. 

= Pogrzeb ofiar zatrucia fosgenem w 

liści zgłosili w | po getta wniosek, ażeby po- 
grzeb ten odbył się na koszt miasta. 3 

= Inauguracja III sesji międzynsrodowe- 
go komitetu rzeczoznawców prawniczych do 
spraw lotnictwa odb;łą się wczoraj w sali sena- 
tu hiszpańskiego w Madrycie. 

= Ustawę o obowiązkowem rozjemstwie 
„przy zatargach między pracodawcami, a robotni- 

i kami zatwierdziły obie izby parlamentarne w 
Szwecji. ' 

  Hamburgu odbędzie się w dniu dzisiejszym. Socja- 

ak
 

 



Nr 119 (1166) 

W PRZEDEBNIU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 
Ku uwadze rodziców. oddających 

swe dzieci do szkół średnich. 

W ostatnim Nr. Dzien. Urzęd. Kura- 
torjum Okręgu Szkoln. Wileńsk. z dn. 10.V 
b. r. został ogłoszony okólnik Nr.;92, pod- 
risamy przez naczelnika Wydziału Szkół 
rednich, zawierający przepisy w sprawie 

przyjmowania uczniów i egzaminów wstęp- 
nych w gimnazjach państwowych i prywat- 
nych w Okręgu. 

Punkt 8 wspomnianego okólnika brzmi: 
„Za ścisłe zastosowanie się do wyżej po” 
danych wskazówek czynię osobiście odpo- 
wiedzialnym para dyrektora zakładu. A 
więc sprawa ważna, lub przynajmniej za 
taką ją uważać należy. Jeśli tedy wziąłem 
pióro do ręki, aby swych kilka skromnych 
uwag na temat okólnika wypowiedzięć — 
niech mię tłumaczy i usprawiedliwia zna- 
czenie, jakie władza szkolna okólnikewi te” 
mu nadała. 

Treść okólnika jest następująca: wstęp 
głosi, iż celem jest ujednostajnienie trybu 
postępowania przy przyjmowaniu nowych 
uczniów i egzaminach wstępnych do klas 
II—Vil włącznie. Punkt 1 zarządza, by w 
miejscu widocznem, w przedsionku szkoły, 
ewentualnie w prasie, Dyrekcje . ogłosiły 
termin wnoszenia podań od da. 15.V do 
dn. 10.Vi z zaznaczeniem w których kla- 
sach są miejsca wolne i w jakiej ilości, 
punkt 2-gi zastrzega, iż do egzaminu mogą 
być dopuszczeni kandydaci, którzy w dniu | 
1 Vil osiągną wiek przepisany. Punkt 3 
wyznacza terminy egzaminów wstępnych 
od dnia 15—30 czerwca. Punkt 4 żąda, by 
Dyrekcje przesłały wykaz uczniów, którzy 
egzaminu wstępnego w czerwcu nie złożyli, 
zaś kuratorjum na podstawie tych wyka- 
zów prześle Dyrekcjom wskazówki, którzy 
uczniowie nie mają prawa zdawać egza- 
minu wstępnego powtórnie w terminie 
jesiennym t. j. we wrześniu. „Zapobieg- 
nie to nadużyciom jakie miały miejsce w 
bieżącym roku szkolnym”—czytamy w o- 
kólniku. Punkt 5 dotyczy zakazu przyjmo” 
wania kandydatów do klasy Vlll-ej bez ze” 
zwolenia Kuratorjum. Purkt 6 zaznacza, iż 
o ile będą jeszcze wolne miejsca w kla- 
sach Kuratorjium może zezwolić na do- 
datkowy egzamin do tych klas we wrzeš- 
niu, jednak każdy z kandydatów indywidu- 
alnie musi złożyć podanie przez Dyrekcję 
do Kuratorjum o zezwolenie na składanie 
egzaminu jesiennego. Punkt 7 przypomina 
o konieczności stosowania się do 2-ch o- 
kólników Ministerstwa z r. 1927 przy prze: 
prowadzaniu egzaminów wstępnych. 

Wydawać by się mogło, iż przytoczo- 
ny wyżej okólnik nie zawiera nic godręgo 
szczególnej uwagi. Wedls mego przekona- 
nia tak nie jest. Egzaminy wstępne mają 
się tedy odbywać w terminie przedwaka- 
cyjnym, przytem zaś uczniowie, którzy w 
któremkolwiek z gitmnazjów stanąwszy do 
egzaminu nie złożą go, trzcą możność po- 
wtórnego zdawenia w terminie jesiennym, 
tracą więc cały, względnie '/2 roku szkol- 
nego. W celu uniemożliwienia jakichkol- 
wiek prób powtórnego zdawania egzaminu 
w jesieni, co ze stanowiska okólnika trak- 
towane jest jako madużycie, przewidziano 
wykazy uczniów nieprzyjętych w czerwcu, 
aby się przed nimi zawarły na przeciąg 
ccnajmniej półrocza podwoje szkół śred- 
nich. 

Na sprawę egzaminów wstępnych za- 
patruję się zasadniczo inaczej. Egzamin ten 
ma stwierdzić, czy kandydat może z po- 
żytkiem w zespole danej klasy pracować. 
Každy egzamin wogóle nie daje bezapela- 
cyjnie ścisłych wyników. > 

Z došwiadczenia wiemy, iž nierzadko 
zaważy tu szczęśliwy, lub nieszczęśliwy 
przypadek. Egzamin odbywa się z reguły 
przy mniejszem lub większem  zdenerwc* 
waniu I podnieceniu ucznia. Jeśli do egza-; święcenie kilku godzin dziennie nauce w 

  

KU RIZR 

Z CYKLU „GWIAZDY”*. 

Człowiek i gwiazdy. 
Gwiazd cisza spływa po sercu ołowiem, 

: wśród nocy pytam... a któż mi odpowie? 

Wzlatuję w niebo spojrzeniem skrzydlatem — 

witaj się — gwiazdo — z człowiekiem i bratem! 

Możeście z nieba Anioły strącone? , 

Jam brat wasz! Jestem protestu Demonem ! 

W niebie srebrzyste krzyżują się strzały... 

Któż w drzwi Milczenia uderza zuchwały ?.. 

Jaki się w górę tu rwie obłąkaniec ? 

Ognistych komet rozmiażdży cię taniec! 

Przestańcie, gwiazdy, mi grozić daremnie, 

oto sto myśli wydziera się za mnie, 

Wola, jak raca, po niebie się toczy... 

Zadrżyjcie, gwiazdy, ja zajrzę 

Będę przez wieki knuł zdradę, 

wam w oczy! 

spiskowiec, 
aż skoczę na was, jak w srebrny tłum owiec. 

Będę się w mroku przyczajał lat trzysta, 

aż Wóz uchwycę za lejce ogniste... 

O, Amalteo, Orjonie i Wego!. 
świszczącym batem podetnę was w biegu, 

po ciałach waszych przejadę z łoskotem... 
Śmiejcie się teraz!.. 

* * 

Gwiazd cisza spływa po sercu 

Będziecie drżeć potem! .. 
* 

ołowiem... 

Zatętni cisza, gdy ja im odpowiem !.. 

E. MASIEJEWSKA. 
  

  

miejsc—decyduje konkurs, jednocześnie zaś 
z konieczności wzrastają wymagania egza- 
minatorów. Egzamin wstępny ponadto ma 
zupełnie inny charakter, niż egzamin np. 
eksternistów, którzy wyłącznie na podsta- 
wie jego wyników mają otrzymać šwia- 
dectwa. Nowowstępujący uczeń dostaje się 
po egzaminie wstępnym do szkoły, w któ” 
rej w ciągu pierwszego okresu może swe 
braki, ujawnione na egzaminie, wyrównać. 
Należy się liczyć również z tem, iż w wielu 
wypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, 
przygotowane do klas niższych, rodzice 
korzystają z korepetytorów, zwykle studen- 
tów Uniwersytetu, niezawsze posiadających 
umiejętność i zdolności korepetycyjne. Stąd 
dziecko, nawet zdolne, zdaje egzamin  sła- 
bo, zaś w szkole przy umiejętnej nauce 
rozwija się i staje. się dobrym uczniem. 
Bardzo często, zwłaszcza przy egzaminie 
o charakterze konkursowym, uczeń nie zo- 
staje przyjęty do gimnazjum ze względu na 
brak dwóch, lub jednego przedmiotu. Jest 
rzeczą zupełnie możliwą, że tenże uczeń w 
ciągu miesięcy wakacyjnych, braki swe do- 
statecznie wyrówna. 

Dlaczego mu robić trudności? W 
czyim to leży interesie? Ucznia, Kuratorjum, 
czy szkoły? Wszak czynienie usiłowań, aby 
młodzieży utrudnić dostanie się do gimna- 
zjum, opóźnić wstąpienie jej do szkoły 
jest tem dotkliwsze i groźniejsze, że każdy 
uczeń, który wiek przepisowy przekroczył, 
traktowany jest jak przestępca. Jeśli więc 
np. dziecko 11 letnie składa egzamin do I 
klasy i nie złoży go w czerwcu, traci rok 
Szkolny, osiąga maximum  przepisanego 
wieku i grozić mu mogą w dalszym biegu 
nauki najrozmaitsze przykrości i kłopoty. 
To jedna strona zagadnienia. Druga doty- 
czy utrudnień, jakie stawiać ma Kuratorjum 
w sprawie terminu egzaminów jesiennych. 
Jaki cel tych utrudnień? Czy może i tylko 
troska o letni wypoczynek młodzieży? Co 
stanowi większe zło dlą ucznia i jego ro- 
dziców, — utrata roku szkolaego, czy po-   

minu staje większa ilość kandydatów, niż czasłe wakacyjnym? Skoro egzaminy odby- 

  

Mała Książeczka. 
(Pinchas Kon: Pierwsze hebrajsko-żydow- 
skie czytanki języka polskiego i ich autor 
biskup Jan Chryzostom Gintyłło. Wyd. i 

nakł. Józefa Zawadzkiego 1817). 

Odbitką z prac żydowskiego Instytutu 
Naukowego, serja filologiczna, tom III. 

„Nie po raz pierwszy p. Pinchas Kon, 
łodziania, przybyły tu do nas od lat kilku | 
i zajmujący się bardzo gorliwie zaniedbaną 
dziedziną stosunków umysłowych polsko- 
żydowskich, wydaje ciekawe na tem tle 
studjum. Pisał w „Źródłach Mocy” o hebraj- 
skich i żydowskich tłumaczeniach Mickie- 
wicza o Ger Cedeku, o słowniku polsko- 
żydowskim L'ionela i t. p. — 
a Dziś chcemy zaznajomić czytelników 
Kurjera z małą książeczką odgrzebaną 
przez p. Pinchasa z mroków niepamięci, w 
których tak bardzo niesłusznie zatonęła, 
jak wogóle cały, wysoce humanitarny, po- 
stępowy i rozumnie patrjotyczny stosunek 
Uniwersytetu Wileńskiego z epoki Czarto - 
ryskiego, do obywateli starozakonnych. © 

` Jest rok 1817. Przebrzmialy bez wej- 
ścia w czynne życie echa reformy žydow- 
skiego społeczeństwa przez Czackiego za” 
inicjowane. Rozwiały się jak sny o potę- 
dze piękne, rozumem i sercem dyktowane 
mowy Sejmu Czteroletniego i pisma posła 
Butrymowicza z Pińska, o' współobywate 
łach mojżeszowego wyznania i sposobach 
przeniknięcia mroków Gihetta nauką „g0- 
imów*", nie tykającą -nią wierzeń  religij- 
nych, zawsze swobodę w Rzeczypospolitej 
mających Światła, oświaty, nauki! Oto po- 
wojenne hasło Ówczesne. Pokojowa eks- 
pansjaj polityczna, tak typowa dła pań- 
stwowości Polski, już się rozwijać nie mo-   

że poza granicami kraju. Ale tem silniej 
zwraca się ku wewnętrznej pracy nad przy- 
cąganiem, asymilowaniem duchowem, o- 
świecaniem promieniami polskiej wiedzy i 
nauki mrocznych wsi białorusko-litewskich 
oraz ciemnego tajemniczego, . wileńskiego 
Ghetta, zamkniętego „w granicach osied- 
lenia" obrębem zakazu mieszkania gdzieś 
w dalszych dzielnicach, co dopiero w 1820 
roku zniesione zostało. 

Zapala się ognisko najpiękniejszego 
światła, tak nauki, įsk zrozumienia jej spo- 
łecznych, narodowych i politycznych za” 
dań: Usiwersytet Czartoryskiego, Lelewela, 
Śniadeckich, Grodteków, Franków. 

Jasny i czysty blask tej epoki, te dwa 
pokolenia, dwa promieniejące Światła: pro- 
fesorów i uczniów, którzy brali jakby je- 
den od drugiego promionki i wzmacniali 
się niemi wzajem, ten rozkwit duszy ludz- 
kiej, jaki się wtedy objawił widomie, na- 
grodzić mógł wtedy i później wiele hańb, 
wstydów, upokorzeń, goryczy i męczarń, 
iakiemi się późniejsze musiały karmić po- 
kolenia. 2 

Nie trzeba chyba przypominać o gor- 
liwej i celowej organizacji tego minister- 
stwa oświecenia publicznego, jakiem była 
uczelnia wileńska. O duchu jej szeroko 
wolnomyślnym, dąłekim od ciasnych prze- 
sądów rasowych, stasowych czy narodo- 
wościowych, czytaliśmy i słyszeli nieraz. 
Ale nigdy się zawiele o tem nie nasłucha- 
my, nigdy dość nie zastanowimy, ile cha- 
rakter Wszechnicy, jej kierowników i wy- 
kładowców, wpłynął na rozwój ruchu Ii- 
tewskiego, białoruskiego, na przeobrażenie 
Unji, jak silne poruszenie sprawiał w umy- 
słach, przekonaniach i dążeniach wszyst- 
kich narodowości Litwę zamieszkujących, 
jak docierały te błyski i promienie pol-   

wają się we wszystkich szkołach na wios- 
nę, to jasnem jest, iż większość rodziców 
w tym terminie pragnie swe dzieci oddać 
do gimnazjów, jeśli zaś zgłaszają się kan- 
dydaci w jesieni, widocznie warunki tych 
rodziców, czy młodzieży ułożyły się w ten 
sposób, iż trzeba było okres wakacyjny 
użyć na przygotowywanie się do egzaminu. 
Na to, by odbyć jesienny egzamin trzeba 
uzyskać zezwolenie aż w Kuratorjum! Czy 
te stosy podań, które muszą przechodzić 
przez kancelarję i których załatwienie za- 
biera czas wizytatorom i naczelnikowi Wy- 
działu — to produkcyjna i celowa praca? 

Omówiłem powyżej dwa punkty @- 
kólnika,—trzymając się płaszczyzny jego 
pojęć. Niestety jednak z tą płaszczyzną po- 
godzić się nie mogę. 

Kwestję przyjęcia uczniów do gimnazjum 
na podstawie egzaminu rozstrzyga zespół 
ee z dyrektorem zakładu na 
czele. 

Czy dany kandydat zdaje po raz pierw- 
Szy, drugi czy trzeci i w jakich odstępach 
czasu jest to rzecz zupełnie obojętna, o ile 
bowiem rzeczywiście nie posiada dostate- 
cznych wiadomości, wymaganych do danej 
klasy, to w żadnem gimnazjum egzaminu 
nie złoży. Powstaje tu natomiast inne za- 

| gadnienie, — zaufania do zespołu nauczy- 
cielskiego i samego zakładu, zagadnienie 
uczciwości w badaniu egzaminacyjnem u- 
cznia. I to zagadnienie jest jedynie ważkie. 
Jeśli zakład naukowy posiada prawa ри- 
bliczności na podstawie badania jego war- 
tości naukowej i wychowawczej — należy 
mu ufać, iź ucznia, nienależycie przygo- 
towanego do danej klasy, nie przyjmie. 

Żaden zaś okólnik i żadna policyjna 
metoda ewentualnym nadużyciom organi- 
zacyjnym nie zapobiegnie. One się ujawnią 
jedynie w toku pracy szkolnej, w niskim 
poziomie navkowym gimnazjum, w opinii, 
jaka się zwykle w bardzo szybkiem tempie 
urobi o takim zakładzie zarówno wśród 
sfer nauczycielskich, jak całego społeczeń- 
stwa Jeśli zaś nadużycie w tej dziedzinie 
zostanie stwierdzone, czyż Kuratorjum nie 

skiego słowa wszędzie, walcząc w koło 
siebie i hen, ku stolicy carów, bronią tak 
cudownej mocy, że się stała puklerzem dla 
polskości w Litwie na lat sto kilkadziesiąt. 

Potęga tego Światła dociera i wdziera 
się w zamknięty, najbardziej ortodoksyjny 
odłam społeczeństwa żydowskiego w Rzeczy 
pospolitej. Wilno jest przecież „Jerozolimą 
Golusu“ jest „Wielką babunią* narodu bez 
Ojczyzny, stało się jego stolicą, skarbnicą 
nauk talmudycznych i uczonych w piśmie. 
Sława rabinów i cadyków wileńskich daleko 
sięga poza granice Państwa Polskiego! 

Wśród božnicowych bogomodlcėw 
toczą się namiętne walki religijne pomiędzy 
wiernymi Chasydami, a świeckimi Eulem- 
se. Zaledwie 10 Jat minęło jak zmarł 
czczony, sławny i świętobliwy Gaon Eliasz 
ben Salomon, co z duchami gadał į ludo- 
wi żydowskiemu rozkazywał jak władca. 
Ale już idą prądy nowe. Już Czaącki refor- 
mę organizacji społeczeństwa żydowskiego 
opracowuje, już poseł Butrymowicz broni 
obywatelskich swobód polskiego i litew- 
skiego Izraelu. Już wola Aleksandra I 
otwiera im wrota uczelni w imperjum, 
iw Wilnie w 1808 r. tworzy się pierwsza 
w państwie rosyjskiem szkoła dla Żydów; 
Instytut pedagogiczny pod nadzorem Kon- 
tryma, Siestrzeniewicza i Marcinowskiego; 
trwa tylko 6 miesięcy, ale ma przeszło 200 
uczniów w gimnazjach, ba nawet w szkołach 
parafjalnych spotykamy nazwiska uczniów 
mojżeszowege wyznania, do szkoły akusze- 
ryjnej przy uniwersytecie otwartej, zapisują 
się młode córy Izraelu. | 

Potrzeba umiejętności języka krajo- 
wego czuć się daje coraz silniej. Więc ks. 
biskup-sufragan źmujdzki Jan Chryzostom 
Gintyłło pisze podręcznik: Nauka czytania 
po polsku dla młodzi wyznania staroza- 

szerzące się zło wytępić? 
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posiada bardziej skutecznych środków, aby 
Wszak za czy- 

stość życia szkolnego odpowiada dyrektor 
zakładu, a odpowiedzialność ta, sądzę, po- 
winna być stokroć większa, niż za ścisłe 
wykonywanie przepisów o terminie przyj- 
mowania podań i roziepianie ogłoszeń w 
przedsionku gimnazjum. 

Okólnik jest typowym przykładem 
pokutującego do dziś dnia w naszych u- 
rzędach ducha nieufności i podejrzliwości, 
której skutkiem jest okrawanie kompeten- 
cyj od dołu i coraz nieznośniejsze centra- 
lizowanie decyzyj, nawet w błahych s; ra- 
wach, — u góry. Chodzi tu o tendencję 
ujednostajniania, schematyzowania życia do 
szczegółów włącznie. Zamiast pozostawić 
szeroką swobodę i rozszerzać zakres kom- 
petencyj dyrektorów zakładów, obciążając 
ich jednocześnie tem surowszą odpowie- 
dzialnością za wyniki pracy, u nas dzieje 
się przeciwnie, czyni się dyrektorów odpo- 
wiedzialnymi za wykonywanie przepisów 

jszczegółowszych i drobiazgowych, opra” 
wywanych i przemyśliwanych przez cen- 

tralne władze. Wysiłek władz zmierza raczej 
ku temu, aby nie rozwinęła się swobodnie 
czyjaśkolwiek inicjatywa, zaś ujednostaj- 
nienie i pociąganie wszystkich przejawów 
życia szkolnego pod jeden strychulec trak- 
tuje się jako przejaw „ładu i porządku”. 

Poza wszystkiemi, powyższemi roz- 
ważaniami uderza mię jeszcze jedno. O to 
władza szkolna, występująca w stosunku 
do gimnazjów państwowych w charakterze 
nietylko władzy zwierzchniej, lecz również 
właściciela, — może sobie regulować na- 
wet drobiazgi życia szkolnego według jed- 
nej recepty, skomponowanej w centralnem 
laboratorjum. Lecz zgoła niezrozumiałem, 
wręcz szkodliwem, zjawiskiem jest, gdy 
szkoły prywatne, nieutrzymywane przez 
państwo, pozbawiane są wszelkiej swobo- 
dy w sprawach, które żadnego ogólnego 
znaczenia nie posiadają. Kontrola władz 
winna się sprowadzać wyłącznie do bada- 
nia poziomu naukowego szkół, kwalifikacyj 
nauczycielskich, rezultatów wychowawczej 
pracy, higieny szkolnej i t. p., przy pozo- 
stawianiu możliwie najszerszej swobody w 
zakresie organizacji wewnętrznej, oraz do- 
boru środków wychowawczych i metod 
pracy. W interesie władz i społeczeństwa 
leży, aby obok gimnazjów rządowych,  fi- 
nansowanych przez państwo 1 mających 
stanowić wzorowe zakłady z punktu widze- 
nia wymagań rządowego programu szkol- 
nego, mogły rozwijać swobodnie własną 
inicjatywę gimnazja prywatne. Wzmogłoby 
się wówczas tętno życia szkolnego, ustą- 
piłby nastrój apatji i bierności, —zwycięży- 
łaby twórczość. _ Andrzej Juchniewicz. 

P. R. Umieszczając powyższy artykuł 
znanego i zasłużonego obywatela intere- 
sującego się szkolnictwem i mającego kil- 
koro dzieci w szkelę, zaznaczamy, iż u- 
wagi tego rodzaju piętnujące coraz groźniej- 
sze u nas objawy blurokratycznej drobiaz- 
gowości będziemy zawsze umieszczali chę- 
tnie. Bowiem całe społeczeństwo dusić się 
zaczyna pod stosem papierzysk „w koszul- 
kach” czy też okólników, dekretów, do- 
datków, załączników i kołowacizna urzęd* 
nicza zatruwa życie! 

Wśród pism. 
— „Kuźnicą* dwutygodnik Młodzieży De- 

mokratycznėj“, wyszły numery 3-i 4-ty o bogatej 
i wartościowej treści z szeregiem artykułów po- 
święconych ciekawym zagadnieniom z dziedziny 
politycznej, ekonomicznej, społecznej, z obfitym 
dsialem informacyjnym z życia akademickiego. W 
tym ostatnim liczne kwestje interesujące także 
(i to żywo) starsze!społeczeństwo, jak „Akcja anty- 
pojedynkowa” etc. 

Z artykułów programowych zasługuje na 
uwagę art. wst. 3 nr. p. t. „Akademicy a świat 
pracy fizycznej” p. Wiktora Alfreda Nartina. In- 
teresujący bardzo jest inny, w n-rze 4-ym p. t. 
„Fenryk Fagor a przeszłość parlamentaryzmu” 
dość obszernie i żywo omawiający poglądy na 
ten system tego znakomitego organizatora. Wogó- 
le pismo jest na wysokim poziomie i co ważne— 
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Literackie radjo. 
Wileńska fala, kiergwana literackiemi 

upodobaniami p. Hulewicza, nadaje naj- 
chętniej poezje i prozę; deklamacje. odczy- 
tywanie przez zespoły utworów miejsco- 
wych autorów współczesnych lub dawniei- 
szych, przy akompanjamencie muzyki, któ- 
rą się gorliwie opiekuje prof. Szeligowski, 
oto wybitny charakter naszej radjo-stacji. 

Ostatnio zaciekawiły wszystkich trzy, 
kolejno po sobie następujące słuchowiska, 
dwa oryginalnej twórczości, a i trzecię ma- 
ło znane. 

Była to żołnierska krotochwila z daw- 
nych czasów obrazek z huląszczego życia 
braci szlachty. „Z chłopa król* Baryki, te- 
mat, z którego czerpali hojną ręką później- | 
si autorowie i nawet Fredro w Panu Jo-- 
wialskim. Posługując się ad hoc - muzyką 
prof. Szeligowskiego w śpiewanych piosen- 
kach i tańcach, zespół Lutni pod wodzą p. 
Wyrwicza dał tak radiofoniczne przedsta” 
wienie, tak „barwne”, iż słuchając tupotu' 
podkutych butów, brzęku szklanic, Śmiechu 
i klaskania, żywych szybkich konceptów 
miało się takie złudzenie rzeczywistości, 
taki „obraz* karczmy i pijącej rozbawionej 
czeredy, że trzeba uważać tę audycję za 
najudatniejszą w sezonie. 

Gorzej wypadło Wesele w Wileń- 
szczyžnie Odegrane z powodzeniem w cza- 
sie Zjazdu Etnograficznych Kół Młodzieży 
na Wielkanoc, przez uczniów i uczenice 
gimnazjów Mickiewicza i Królowej Jadwigi. 
Brak wprawy ze strony wykonawców (zda- 
jących właśnie maturę), i zamało prób 
sprawiły iż mankamenty wyłaziły wię- 
cej niż na przedstawieniu. Przerwy w 
rozmowach, nieodpowiedni akcent głów- 
nych wykonawców, którzy bezwzględnie po- 
winni byli być wzięci z „tutejszych*, sporo 
błędów gwarowych z tychże przyczyn wy* 
nikających, zbyt mało muzyki, tylko cym- 
bały, a powinny być skrzypce i harmonij- 
ka, to są rzecży do naprawienia, ale ko- 
nieczne, jeśli się zechce tę audycję nadawać 
dalej. Tekst i zebrane przez uczniów pieśni 
obrzędowe w Wileńszczyźnie, przejrzany 
przez prof. Ehrenkreutzową i rozmowy 
poprawione przez p. H. Romer, jest dość 
ożywiony, jeśli mu towarzyszy akcja, ale 
dość monotonny w radjo. 

Najwięcej zainteresowania wzbudził 
ostatni utwór: Pogrzeb Kiejstuta pióra p. 
Hulewicza z muzyką prof. Szeligowskiego. 
Rozmowa starca i dziewczyny opisują słu- 
chaczowi zbliżający się orszak pogrzebowy 
z ciałem kunigass, płaczkami žalobnemi 
wajdelotami (? mityczne postaci), kapłana” 
mi, tłumem ludu i wojowników. Pienia 
żałobne wykonali artyści p. Ludwig i p. 
Hendrychówna, chóry, —artyści operowi, ro- 
le starca, córki, Witolda i Jagiełły wyko- 
nali p. Hohendlingerówna, p. Malinowski i 
inni. Harmonijny wiersz utrzymywany w 
stylu archaicznej prostoty dobrze się ze- 
spalał z muzyką i jękami chórów, nawet 
wierna sfora psów wyjąca u stosu Kejstuta 
dawała się słyszeć. Efekt był ciekawy i 
oryginalny, stacja otrzymała dużo listów 
okazujących zainteresowanie, dających swe 
spostrzeżenia często trafne. 

Ogólnie przyznać należy, że stacja 
wileńska dąży do osiągnięcia pełni rozwo- 
ju pod względem urozmaicenia programu 
i że takie rzeczy, jak specjalnie pisane audy- 
cje z muzyką i chórami, nie są czę- 
stem zjawiskiem na innych staciach, ‘ 

W tym też kierunku nadawania iak- 
najobszerniej wileńskiej twórczości, powinna 
iść ruchliwa fala z Witoldowej, przez p. 
Witolda Hułewicza kierowana. 

Wilnianin. 
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konnego. Wilno 817 u ]. Zawadzkiego 
iw przedmowie, szlachetnym stylem ów» 
czesnych mężów nauki mówi: „Jak wszyst- 
kim obywatelom i mieszkańcom, tak równie 
i stiarozakonnym, bardzo jest ważną po- 
trzebą umieć czytać i pisać w języku kra- 
jowym. Nauka ta równie potrzebna jak 
łatwa, była dawniej całkiem u naszych sta- 
rozakonnych w zaniedbaniu. W kraju ro- 
dowitym żyli oni jak nowoprzybyli cudzo- 
ziemco.. autor opowiada potem w krótko 
Ści dzieje 6-cio miesięcznej uczelni i dodaj 
„Kiedy jednak zostawione samo sobie po- 
czątkowe oświecenie między ludem staro- 
zakonnym, jakożkolwiek się krzewi, można 
zatem mieć nadzieję i dalszego w tej mie- 
rze wzrostu: bo zawsze pierwszy krok jest 
naytrudnieyszym*. Tłumaczy się potem, że 
do hebrajskiego dołącza i objaśnienia o 
djalekcie żydowskim, by nie rozumiejący 
hebrajszczyzny, w liczbie których jest płeć 
żeńska starozakonna, z tych objaśnień ko- 
rzystač mogli“. Na tem kończy te „kilka 
szczegółów, mogących się zgodzić do hi- 
storji oświecenia współziomków naszych 
starozakonnego wyznania*, ten pedagog 
języka polskiego wśród Izraelitów wilef- 
skich. Postać to ciekawa. 

Ks. biskup Gintyłło ur. 1789 kończył 
seminarjum w Krasławiu na 
był prefektem seminarjum w Wilnie, w u- 
niwersytecie wykładał Pismo Święte i lite- 
raturę hebrajską. Powołany do uczelni du- 
chownej w Petersburgu gromadzi tam ol- 
brzymią bibljotekę i zbiory muzealne. Pra- 
cowitości niezmiernej; pisze, wykłada, zbie- 
ra i podróżuje w celach bibljofilskich za- 
granicę. Jest kapelanem kaplicy Maltańskiej 
w Petersburgu, specjalnością jego są hauki 
talmudyczne i Stary Testament, chętnie dy- 
sputy z rabinami prowadził, obcował z 

Inflantach, | d 
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przedstawicielami społeczeństwa żydowskie- 
go i gorliwą prowadził wśród nich propa- 
gandę misyjną. Kolejno jest wizytatorem 
wileńskiej akademii duchownej, ivfałstem 
szydłowskim na Żmujdzi, w 1844 r. bisku- 
pemadministratorem djecezii. Pilnie za- 
biegał koło oświaty powierzonego sobie 
ludu i książki po litewsku wydawał. W | 
swej rezydencji w Olsiadach, gdzie chętnie | 
przesiadywał na studjowaniu skupywanych 
ksiąg, miał trzy sale biblioteczne zapełnio- 
ne 30 tysiącami tomów. 

„ Po sześcioletniem duszpasterstwie — 
zdaje rządy na bisk. Wołonczewskiego i w 
1850 r. zamyka się w swych ukochanych 
Olsiadach, gdzie w 1857 r. zmarł i pocho- 
wany został w grobowcu, który sam sobie 
przygotował za życia. Bibljotekę i zbiory | 
zapisał seminarjum djecezjalnemu. Pozo- 
stawił w rękopisie stownik hebrajsko-pol- 
ski, nad którym długo pracował, katechizm 
katolicki dla Żydów po żydowsku i sporo * 
innych papierów. — eż 

„ Takie to się jawią postaci z naszej | 
krajowej przeszłości, takie obrazy i prace, — 
nie bezowocne... 

Wszak bezpośrednio po tej właśnie | 
epoce, wyrośli pod wpływem kultury ро!- | 
skiej i jej urokiem pociągnięci zostali, aż | 

o wynarodowienia się, Juljusz Klaczko, | 
niepospolity mąż stanu, znakomity prozaik | 
polski i francuski, poeta za lat dziecinnych, | 
sławny w Europie, a... żydowskie dziecko | 
Wilna. Z tegoż wyszedł Środowiska Cier- 
szon Ram, towiańczyk, apostoł, wizjoner, | 
porywający rabinów w Jerozolimie, jedna- | 
jący swą wymową papieża i kardynałóww | 
Rzymie, Rotszylda w Amsterdamie... To są | 
wartości Wilna. Hel. Romer. || 

manna: aira нн   
 



  

Žycie gospodarcze. 
Normy szacunkowe w projekcie ustawy o po- 

datku majątkowym. 
Sprawa podatku majątkowego nie była 

przez nas poruszana na łamach „Kuriera 
Wileńskiego”, gdzie skreśliliśmy zasadnicze 
rysy zamierzeń rządowych w tej dzie- 
dzinie. 
. Przypomnijmy je tu pokrótce. Zamiast 
jednorazowego podatku majątkowego za- 
mierza rząd wprowadzić stały podatek ma- 
jątkowy, obciążający posiadaczy majątków 
wartości ponad 6.000 zł. (urządzenie do- 
mowe do 10000 zł. —wolne od podatku). 
Podatek ten ma być pobierany stale we- 
dług umiarkowanej stopy 3 proc. rocznie, 
która jedynie w stosunku do posiadaczy 
majątków wartości ponad 15.000 zł. zosta- 
je podwyższona do 4 proc. 

Dla każdego podatku wogóle bardzo 
wielkie znaczenie posiadają normy szacur- 
kowe, t. j. szablony, według k'órych od- 
bywa się oszacowanie podstaw wymiaru. 
Ideałem jest szacowanie jaknajbardziej zin- 
dywidualizowane, jest ono jednak o tyle 
niemożliwe, że zabierałoby zbyt dużo cza- 
su organom wymiarowym, a nadto wyma- 
gałoby zupełnie dokładnej znajomości sto- 
sunków majątkowych poszczególnych płat- 
ników, która, niestety, jest obca tym or- 
ganom, a której wreszcie i trudno od nich 
wymagać, zwłaszcza wnaszych stosunkach. 
Tak więc z uwagi na brak tej dokładnej 
znajomości stosunków, zmuszeni jesteśmy 
chwycić się szablonizacji w postaci norm 
szacunkowych, które jednak powinny być 
tak skonstruowane, by możliwie lepiej 
uwzględniały różnolitość przejawów życia 
gospodarczego. 

Te normy szacunkowe mają wielkie 
znaczenie, szczególnie w odniesieniu do 
wymiaru podatku majątkowego od przed- 
siębiorstw, nieprowadzących prawidłowych 
ksiąg handlowych. Kupiectwo i społeczeń- 
stwo nasze nie zrozumiały jeszcze naieży- 
cie całego znaczenia prowadzenia prawi- 
dłowych ksiąg handlowych i często się zda- 
rza, że nawet większe firmy handlowe tych 
ksiąg nie prowadzą. Wobec tego normy 
szacunkowe dla obliczenia majątku przed- 
siębiorstw handlowych i przemysłowych 
nabierają jeszcze większego znaczenia, 
ab będą stosowane w wielu wypad- 
ach. 

Jak zapowiada projekt nowej ustawy, 
który, nawiasem mówiąc, został już wnie- 
siony na Radę Ministrów, szacowanie ma- 
jątków przedsiębiorstw  nieprowadzących 
prawidłowych ksiąg hanćlowych będzie się 
odbywało na podstawie wielokrotności 
przeciętnego obrotu miesięcznego z r.1926, 
a więc analogicznie do przepisów, zawar- 
tych w II rozporządzeniu wykonawczem 
Ministra Skarbu do ustawy o po jatku ma- 
jątkowym z 11.VIII 23. (Rozp. II M. 5. & 
do. 15.XI 23). Chodzi więc o to, żeby te 
normy szacunkowe zachowały „właściwą 
miarę w szablonizacji właściwych przedsię- 
biorstw. Zobaczymy, jak się z tego wywią- 
zywało rozp. poprzednie. Przewidywało 
ono zaledwie 80 rodzajów przedsiębiorstw 
handlowych i tylko 69 przemysłowych, a 
zatem zróżniczkowanie pozostawiało b. wie- 
le do życzenia. W zrozumieniu konieczno- 
ści naprawy tego M-stwo Skarbu poleciło 

KRONIKA KRAJOWA. 

— Ulgi przy wymiarze podatku 
dochodowego na r. 1928. Wileńska Izba 
Skarbowa otrzymała następujący okólnik 
w Sprawie wymiaru podatku dochodowego. 

„Ministerstwo Skarbu Nr. D. V. 
1995/2. 

Do lzb Skarbowych w Białymstoku, 
Brześciu, Lwowie i Wilnie. › į 

Minłsterstwo Skarbu, mając na uwa- 
dze trwający jeszcze powojenny sta1 zci- 
szczenia i nieuporządkowania gospodarstw 
rolnych na Kresach Wschodnich, zarządza, 
aby właścicielom gospodarstw rolnych, po- ; 
łożonych w niżej podanych okręgach, po- 
trącano od dochodu podatkowego, ustalo- 
nego do wymiaru podatku dochodowego 
za rok 1928 udowodnione wydatki z cza- 
su miarodajnego, poniesione na odbudowę 
zniszczonych w czasie wojny budynków 
gospodarczych. 

Powyższą ulgę należy stosować w r. 
1928 na obszarach lzb Skarbowych w 
Brześciu, Łucku i Wilnie, oraz powiatów 
augustowskiego, grodzieńskiego, ostrołęc- 
kiego, suwalskiego, szczuczyńskiego i woł- 
kowyskiego w okręgu Izby Bialostoc- 
kiej, wreszcie powiatów brodzkiego, brze 
żańskiego, rudzkiego, skałackiego, sokal- 
skiego i stanisławowskiego w okręgu Izby 
Iwowskiej. 

(—) G. Czechowicz 
Minister Skarbu". 

— Z przemysłu tartacznego w Wilnie. 
Ostatnio sekcja tartaków Związku Przemy- 
słowców Leśnych w Wilnie zwróciła się do 
Rady Miejskiej m. Wilna z prośbą o zwoi- 
nienie budulca nieobrobionego od podatku 
miejskiego od ładunków, przywożonych do 

_ Wilna drogą kolejową. 
Memorjał, złożony przez Związek 

Przemysłowców Leśnych, uzasadnia prośbę 
szeregiem motywów gospodarczych, doty- 
czących stanu obecnego przemysłu tartacz- 
nego na terenie Wilna. 

Motywy powyższe sprowadzają się do 
momentów następujących. 

Wszys!kie zakłady przemysłu tartaczne- 
go w Wilaiesą wybudowane przed wojną i 
jako położone na brzegu Wilji, są obliczo- 
ne na przetarcie drzewa okrągłego, przy- 
bywającego do Wilna drogą wodną. Po 

! To też tartaki nasze, 

gó naraża go na droższe koszta transpor-   

KUR JER 

Izbcm Skarbowym, by przy udziale człon- 
ków Komisyj odwoławczych do spraw po- 
datku przemysłowego przystąpiły do kry- 
tycznej oceny tabel tych wielokrotnošci 
(zawartych w rozp. II M. S. z dn. 15.XI 
23) i wydały odpowiednie opinje w szcze 
gólności w sprawach następujących: 1) czy 
nię należałoby wprowadzić większe zróżni- 
czkowanie w tych tabelach, uwzględniając 
pominięte rodzaje przedsiębiorstw wzgl. 
rozszczepiając istriejące i 2) jakie wielo- 
krotności przeciętnego obrotu mies ęczne- 
go należy przyjąć za podstawę do ustalė- 
nia majątku. Na pierwsze pytanie musimy 
odpowiedzieć twierdząco, bowiem im więk- 
sze jest zróżniczkowanie, tem bliższym 
rzeczywistości może być wymiar, 0 ile 
tylko zastosowano prawidłowe. wie!okrot 
ności. Rozstrzygnięcie pytania drugiego jest 
niemożliwe w wąskich ramach artykułu 
dziennikarskiego, a nadto może być ta 
kwestja należycie rozwiązana jedynie przez 
samych kupców i przemysłowców. W związ- 
ku z tem M-stwo poleciło, ażeby Izby 
Skarbowe zasiągnęły zdania biegłych, nale- 
życie obznajomionych ze stosunkami @а- 
nych przedsiębiorstw. Szerokie koła han- 
dlowo-przemysłowe oraz odpowiednie or- 
ganizacje powinny poprzeć to zupełnie do- 
bre poczynanie M-stwa Skarbu, we wła- 
snym interesie ułatwiając ułożenie norm 
szacunkowych, które będą miały znaczenie 
decydujące przy wymiarze szczególnie wo- 
bac tego, że projekt przewiduje rewizję 
norm szacunkowych tylko co trzy lata. 

Na tem miejscu zmuszony jestem 
zrobić pewną dygresję, poruszając sprawę 
udziału czynników obywatelskich w wymia- 
rze podatków wogóle. Czynności wymiaro- 
we spoczywały dotąd zasadniczo w ręku 
komisyj szacunkowych, w których czynnik 
obywatelski był szeroko reprezentowany. 
Ostatnio (może poniekąd na skutek op'nii 
misji prot. W. E. Kemmerera) w M-stwie 
Skarbu przeważył pogląd, że komisje sza- 
cunkowe niezdolne są należycie wykonać 
włożone na nie obowiązki. Wyrazem tego 
są projekty ustaw o podatku rrajątkowym 
i dochodowym, które przekazują urzędom 
czynności komisyj szacunkowych. Zapomi- 
na się przy tem zupełnie znaczenie wy- 
chowawcze komisyj i świadomość płatni- 
ków, że wymiary dokonywane są przez 
nich samych. Wreszcie w teorji skarbowo- 
ści niema dwóch zdań co do tego, że pła- 
tuicy powinni przyjmować szeroki udział 
w pracach wymiarowych. Wreszcie nieu- 
dolność komisyj płynie nie z samego fak- 
tu ich istnienia, lecz jedynie z tej okolicz- 
ności, że skład ich nie był zupełnie odpo- 
wiedni, i tylko ta okoliczność wymagała 
naprawy. Otóż w tem zarządzeniu M-stwo 
Skarbu słusznie czyni wyłom w tej zasa- 
dzie i dąży do wykorzystania udzialu kół 
płatników. Trzeba jeszcze, by ci płatnicy 
szczerze i należycie przyłożyli się do wy- 
konania tych prac, co zresztą leży w ich 
własnym interesie, bowiem niesprawiedli- 
wość podatkową i nierówność odczują 
przedewszystkiem sami. я 

skła 

> 

wojnie Światowej przemysł tartaczny Od- 
czuwa wielkie trudności w zaopatrywaniu 
się w surowiec (las okrągły), spowodowa- 
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Wychowanie fizyczne i sport. 
Wojewódzkie Święto W. F. i P. W. 

W dniach 16 i 17 czerwca b. r. zor- 
ganizowane zostanie w Wilnie przez Wi- 
leński Wojewódzki Komitet W. F. i P. W. 
Wojewódzkie Święto sportu i przysposo- 
bienia wojskowego młodzieży szkolnej i 
stowarzyszeń P. W. 

Celem tego Święta jest: podniesienie 
sprawności fizycznej i wojskowej młodzie- 
ży szkolnej, członków stowarzyszeń P. W. 
i klubów sportowych, podsumowanie wy- 
ników p”acy kadr instruktorskich oraz or- 
gan'zacyj P. W., wytworzenie szlachetnej 
rywalizacji na polu W. F. i P. W. pomię- 
dzy wszystkiemi powiatami województwa 
wileńskiego, i w końcu propaganda W. 
F. iP. W. w s>ołeczeństwie. 

Udział. 

Udział w tegorocznem Święcie wezmą 
reprezentacje wszystkich powiatów woje- 
wództwz, a mianowicie: reprezentacje huf- 
ców szkolaych, stowarzyszeń P. W. 1 towa- 
rzystw sportowych, Warunkiem dopuszcze- 
nia do zawodów o1ganizowanych z okazji 
więta jest uprzednie wzięcie udziału przez 

w. w. w święcie powiatowem, organizo- 
1 przez powiat, względnie miasto 

no. 

PROGRAM. 
W wigilję święta (15/VI). 

W przeddzień Święta odbędą się krót- 
kie pogadanki o znaczeniu Święta we wszy- 
stkich szkołach i stowarzyszeniach P. W., 
wieczorem zaś tegoż dnia odegrany zosta- 
nie capstrzyk orkiestr Szkolnych i stowa- 
rzyszeń P. W. i klubów sportowych. 

Pierwszy dzień święta (16 VI). 

1) Konkursy strzeleckie. 

Od wczesnego ranka (godz. 7) prze- 
prowadzone będą na strzelnicy 1-ej bryga- 
dy Legjonów konkursy strzeleckie z broni 
długiej i z broni małokalibrowej a miano- 
wicie: 1) drużynowy konkurs strzelecki na 
200 mtr. z broni długiej o mistrzostwo 
hufców szkolnych i o mistrzostwo stowa- 
rzyszeń P. W. 2) zawody strzeleckie z bro- 
ni małokalibrowej na odległość 50 mtr. 
© mistrzostwo hufców szkolnych i o mi- 
strzostwo stowarzyszeń P. W. i 3) zawody 
strzeleckie z broni małokalibrowej na od- 
ległość 50 mtr. o mistrzostwo hufców żeń- 
skich i żeńskich oddziałów P. W. i 4) za- 
wody strzeleckie z broni małokalibrowej 
dla młodzieży do lat 16 па odległość 
25 mtr. 

Do zawodów drużynowych będą do- 
puszczone zespoły złożone z 3-ch strze!- 
ców reprezentujących dany hufiec, lub sto- 
warzyszenie, zawody natomiast dla mło- 
dzieży do lat 16 mają charakter jednost- 
kowy. 

Zawody przeprowadza z ramienia Woj. 
Komitetu W. F. iP. W. 1 Dywiz. Piech. 
Legjonów. 

2) Rzuty granatem do leja. 

Jest to konkurencja, która ma wyka- 
zać sprawność w rzucaniu granatem na o- 
dległość i do celu. Wezmą w niej udział 
zespoły z hufców szkolnych i stowarzyszeń 
P. W., w składzie 3-ch uczestników w każ- 
dym zespole. Zawody odbędą się na rzut- 
ni granatów 6 p. p. Leg. na Antokolu i   ne: 1) zmniejszeniem ciążących ku nam 

przestrzeni leśnych w basenie Wilji, gdyż , 
znaczna ich część okazała się poza naszą 
granicą państwową, 2) okropnem zuboże- | 
niem pozostałych u nas lasów wskutek ra- į 
bunkowej eksploatacji, prowadzonej przez 
okupantów, dewastacji lasów przez okolicz= | 
nych włościan w okresach braku władzy, 
zniszczenia wskutek pożarów leśnych i t.d, 

które przed wojną 
przecierały 250 — 300 tysięcy festmetrów 
drzewa okrągłego rocznie, przecierają obec- 
mie zaledwie 70—80 tysięcy festmetrów. 

Nie mając możności zaopatrywać się 
w dostateczną ilość surowca drogą wodną, 
przemysł tartaczny m. Wilna jest zmuszony 
korzystać w tym celu także z dróg kolei 
żelaznej; ten sposób sprowadzania surcwca 
jest dla przemysłu tartacznego, b. dotkliwy, 

koleją w porównaniu z drogą wodną, 
oraz na wydatki na przewóz od stacji ko- 
lejowej do tariaku; to też tego sposobu 
otrzymywania surowca koleją przemysł 
tartaczny chwyta się pomimo jego niedo- 
godności, jako ostatecznego : srodka dla 
utrzymywania w ruchu swoich zakładów. 

Rolę jeszcze. nowego ciężaru dodatko- 
wego odegrywa obecnie podatek miejski 
ładunków, przewożonych koleją do Wilna. 
Podatek ten uprzednio nie miał zastoso- 
wania do materjałów drzewnych, lecz na 
mocy ostatniego uchwalonego przez Radę 
Miejską statutu jest od niedawna pobiera- 
ny także od przywożonego dla przetarcia 
do Wilna budulca nieobrobionego. Podatek 
ten wynosząc od 50 proc. do 25 proc. na- 
leżnego kolei przewoźnego w większości 
wypadków zamyka przemysłowi tartaczne- 
mu tę ostatnią możliwość drogą chociażby 
większych ofiar utrzymać ciągłość ruchu 
zakładów. 
  

Giełda. warszawska 2 do. 26 V. b. r. 

zostaną przeprowadzone przez 1 D. P. 
L*gjon. 

3) Masowe współzawodnictwo w ćwi- 
czeniach lekkoatleiycznych młodzieży 

szkolnej. 

P-kt. powyższy stanowi inowącję wpro- 
wadzoną z ini:jatywy Kurat. Okr. Szkol- 
nego. Polega on na tem, iż jednocześnie 
na wszystkich boiskach sportowych Wilna 
przeprowadzane będą masowe biegi, skoki 
(wwyż i wdal), które mają wykazać prze- 
CER średnią sprawność fizyczną mło- 
ziežy. 

4) Drużynowy trójbój lekkoatletyczny. 

Drużynowy trójbój lekkoatletyczny, 
organizacja którego powierzona została 
Komisji Sportowej Miejsk. Komitetu W. F. 
iP. W. przeprowadzony będzie w 3-ch ka- 
tegorjach, a mianowicie: dla hufców szkol- 
mych, dla stowarzyszeń P. W. i klubów 
sportowych, przyczem dla każdej grupy u- 
stalone zostały inne minima. 

W skład trójboju wchodzi bieg 100 
mtr., Oraz do wyboru: 1 rzut i 1 skok. 
Udział w trójboju biorą zespoły złożone 
z 6 zawodników reprezentujących dany hu- 
fiec szkolny, stowarzyszenie P. W., lub 
klub sportowy. Trójbój odbędzie się na 
zoo sportowem 6 p. p. Legjon. na An- 
tokolu. 

5) Marszobieg 4 klm. 

Konkurencja ta stanowi inowację (po- 
raz pierwszy w Wilnie) wprowadzoną dla 
stowarzyszeń P. W. 

Stowarzyszenia P. W. reprezentujące 
dany powiat zgłaszają do tych zawodów 
drużyny w składzie 12 osób, które mogą 
maszerować, lub biec na przestrzeni 4 
klm., przyczem jako zwycięski uznaje się 
ten zespół, który przybędzie do mety w 
najlepszym czasie. Marszobieg organizuje 
1 D. P. Legjon. 

Drugi dzień święta (17/VI). 

1) Zbiórki alarmowe w szkołach.   CZEKL 
Dolary ';2% siai nia ь 8.89—8.87 
I als si „ 124,42—124,11 
T Bas S ea $ Sz 02 

. * * . . в— 

Nowy-. „diibyewąaa MA 8.90—8,88 
Paryž . . e . ‚ 35,10—35,01 

W celu wypróbowania sprawności 
alarmowej młodzieży odbędą się w drugim 

dniu święta alarmowe zbiórki we wszystf 
kich szkołach średnich na terenie m. Wilna 
położenych, przyczem określony będzie 
czas przebycia drogi z domu do szkoły 
każdego ucznia. 

2) Uroczysta msza św. w Bazylice. 

O godz. 10 rano odprawiona zostanie 
uroczysta msza Św. w Bazylice, po której 
złotousty nasz kaznodzieja j. E. ks. biskup 
Bandurski wygłosi okolicznościowe kazanie. 

3) Rewja przysposobienia wojskowego 
i sportu. 

Bezpcśrednio po nabożeństwie odbę- 
dzie się wielka rewja przysposobienia woj- 
skowego i sportu. 

W rewji P. W. wezmą udział 2—3 
bataljony hufców szkolnych i stowarzy- 
szeń p. w., w rewji zaś sportu parę tysięcy 
młodzieży. 

O godz. 16—19 naboisku sportowem 
6 p. p. Leg, na Antokolu odbędą sę po- 
kazy i zawody sportowe, które zakończą 
obfity program dnia. 

4) Pokazy gimnastyczne grup szkolnych. 

Pokazy gimnastyczne, które organi- 
zuje Kurat. Okr. Szkolnego będą miały 
charakter masowy. Udział w pokszach weź 
mie młodzież różnego wieku fizjologicznego. 

5) Biegi sztafetowe 4100 mtr. 

Biegi sztafetowe 4100 mtr. będą 
zorganizowane przez komisję sportową 
Miejsk. Komitetu W.F. i P.W. oddzielnie dla 
hufców szkolnych dla stowarzyszeń P. W. 
i Towarzystw sportowych. Zwycięskie ze 
społy otrzymają tytuł mistrzów na rok 
1928/29. 

6) Pokazy gier sportowych. 

Pokazy gier sportowych, organizowa- 
nych również przez Kurat. Okr. Szkolnego 
częściowo przez ośrodek W. F. Wilno po- 
siadać będą również charakter masowe. 
Zademonstrowane zostaną gry sportowe: 
siatkówka, koszykówka, szczypiórniak, pa- 
lant i hazena, w których wezmą udział ze- 
społy męskie i żeńskie. 

1) Pokazowa lekcja szermierki na szabie 
florety. ! 

Pokazy powyžsze organlzuje juž tra- 
dycyjnie ośredek W. F. Wilno. Program 
obejmuje pokazowe lekcje szermierki gru- 
py męskiej na szable, grupy żeńskiej na 
florety, Oraz walki pokazowe na szable 
młodzieży. 

8) Pokazy boksu. 

Pok2zy boksu przeprowadzi również 
ośrodek W.F. Wilno. W programie są po- 
kazy zaprawy bokserskiej (gimnastyka), 
oraz walki pokazowe bokserów amatorów. 

9) Rozdanie nagród. 

Punktem kulminacyjnym święta bę- 
dzie rozdanie nagród przechodnich i indy- 
widualnych przez przewodniczącego Woj. 
Komitetu W. F. i P. W. 

10) Defilada uczestników święta. 

Imponujący program święta wojewódz- 
kiego zakończy defilada uczestników zawo- 
dów i popisów wojskowo-sportowych. 

t. 

Operetka amatorska. 
We czwartek w Reducie zespół špie- 

waczy pod wodzą p. Bejaara prof. w se- 
minarjum nauczycielskiem rosyjskiem, wy- 
konał miłą i melodyjną dwuaktówkę „Syn 
Mandaryna" Cezarego Cui, znanego muzy 
ka petersburskiego, Polaka. Partję kobiecą 
Śpiewała melodyjnym i czystym głosem p. 
Bejnarówna, inne głosy wypadły też zupeł: 
nie zadawalniająco. Całość tak operetki 
jak i dział koncertowy dowodziły staran- 
ności ze strony reżyserji i dcbrego mater- 
jału głosowego. Nie należy tylko wystawiać 
publiczności na tak długą próbę jak cze- 
kanie 35 min. na zaczęcie przedstawienia. 

Dochód z wieczoru był przeznaczony 
na szkołę powszechną rosyjską, pubii z- 
ności było sporo, wyłącznie ze Świata ro- 
syjskiego, nie zauważyliśmy nikogo z innych 
pism, ani ze świata muzycznego. O. 

Wynik konkursu schubertowskiego. 
W piątek dn 25 bm. odbyło się w lo- 

kalu T-wa Sztuki Polskiej wśród obcych 
posiedzenie jury konkursu schubertowskie- 
go okręgu polskiego. Międzynarodowy kon- 
kurs schubertowski, zorganizowany przez 
amerykańskie „Columbia Phonograph Com- 
pany“, w celu uczczenia setnej rocznicy 
Schuberta, odbywa się— stosownie do re- 
gulaminu — w ten sposób, że prace kon- 
kursowe przechodzą dwa etapy. Pierwszym 
jest konkurs okręgowy (wszystkie zapro- 
szone do udziału w konkursie państwa 
podzielone są na 10 okręgów). Do okręgu 
polskiego należą także kraje bałtyckie. 
Każdy okręg we własnym zakresie przy- 
znaje trzy nagrody. Prace nagrodzone wy- 
syła się do Ameryki, gdzie już odbywa się 
konkurs ściślejszy, przyczem pierwsza na- 
groda na tym konkursie Ściślejszym wynosi   10 tysięcy dolarów. 

Sąd konkursowy okręgu polskiego 

SPORT. 
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego. 

Marszu Szlakiem Batorego, i 

W dniu 25.V. b. r. w dużej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło 
się posiedzenie konstytucyjne Komitetu Or- 
ganizacyjnego „Marszu szlakiem Batorego” 
organizowanego pod egidą Wileńskiego We- 
jewódzkiego Komitetu W.F.iP. W. w 
dniach 30.VI. i 1.VII. b.r. na szlaku Kon- 
stantynós—Wilno. ‚ 

Zebraniu przewodniczył p. wojewcda 
wileński Raczkiewicz Władysław, który we 

wstępnem przemówieniu podkreślił donic- 

słość tego zamierzenia dla rozwoju wycho- 

wania f'zycznego i przysposobienia wojskc - 

wego na terenie województw kresowych 
poczem zapoznał cbecnych ze składem Kc- 
mitetu Honorowego marszu. 

Projekt organizacji Komitetu, program 
prac oraz propozycje co do składu perso- 

nalnego tegoż przedstawił zebran'u kpt. 
Kawalec w rezultacie czego powołany ze- 

stał Komitet Wykonawczy, Oraz sekcji : pro- 

pagandowo prasowa, ogólao-organizzcyjna, 
kwaterunkowa, wyżywienia, lekarska, ru- 
chu i porządku. 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Wy- 

konawczego cdbędzie się w przyszłym ty- 
godniu. 

Skład Komitetu Honorowego, Komi- 
tetu Wykonawczego, oraz poszczególnych 
sekcyj i komisji sędzłowskiej podamy w 
nastę>nym numerze. 

Piłka nożna. 

Ogaisko —Ž. A.K.S. mecz 0 n istrzo- 
stwo klasy A odbędzie się w dniu 26.V. 
b. r. na boisku Makkabi. 

RUCH STRZELECKI. 

VII. Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie 

Zwyczajera doroezpym Związek Strze- 
lecki organizuje siódme już zrzędu Ogól- 
nopolskie Zawody Strzeleckie z broni dłu- 
giej wojskowej, małokalibrowej i myśliv- 
skiej. W tym roku odbędą się one wPree- 
myślu, w dniach 29 j 30 czerwca b. r. 

Szczegółowe programy strzelań i re- 

gulaminy nieco różne od regulaminów III 
Narodowych Zawodów Strzeleckich z r.ub, 
zostały już Opracowane i w najbli. szych 
dniach znajdą się w rękach zawod ików, 
zrzeszonych towarzyszeniach i klubach. 
Udział w zawodach mogą brać członkowie 
stowarzyszeń p. w. i strzeleckich, młodzież 
z hufców szkolaych, wojskowi służb; czyn- 
nej i rezerwy. 

Programy streszczone będą ogłoszo- 
ne w szeregu pism Oraz podane przez ra- 
djo. Prawdopodobnie również, dzięki po- 
parciu dyrekcji „Polskiego Radja“, będą 
wygłoszone dłuższe audycje, dotyczące pro: 
gramu strzelań i sportu strzeleckiego. Po- 
nadto w prasie będą się ukazywały infor- 
macje, dotyczące uczestnictwa w zawodach. 

Zgłoszenia nadsyłać należy w termi- 
nie do dnia 20 czerwca b. r. pod a 'resem 
Komendy Okręgu Związku Strzeleckiego w 
w Pizemyślu, przy ul. Kilińskiego 10. Ko- 
menda Okręgu udziela również informacje 
w sprawie zawodów. 
  

Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczrą! 

DAT OPERON ARZOTAIPZEBYWI 1 WTZY WORK WWECZOZRY LL 

w Skłądzie: dyr. Grzegorz Fitelberg, dzlegat 
Estonji Artur Lemba, dyr. Emil Młynarski, 
dyr. Karol Szymanowski, delegat Łotwy 
Józef Witols — przyznał: 

|-szą nagrodę w wysokości 150 dola- 
rów Czesławowi Markowi, kompozytorowi 
polskiemu, zamieszkałemu w Zurychu. 

Il gą nagrodę—250 dolarów — Witol- 
dowi Miliszewskiemu z Warszawy. 

Ill 4 nagrodę — dyplom honorowy— 
Karolowi Jsnowi Lampe z Warszawy. 

Konkurs w okręgu polskim zorgani- 
zowany był przez Towarzystwo Szerze- 
nia Sztuki Polskiej wśród obcych. - S2- 
kretarzem konkursu był p. Leopold Bi- 
nental. 

GDOGPNG?WGOWT?WTHWTEAH 

POWIEŚĆ REGJONALNAI 

„NANIGNICA 
о ОНА BRAMĄ 

WANDYNEDZIALKOWSKUEJ-D08AC2EWSKIE. 

Cena zł. 3,50. 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach £ w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego". 

POWIEŚĆ REGJONALNA! 
1661 
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KRONIKA. 

    

| Dziś: Zielone Świątki. 
Niedziela] futro: 2 dzień Zielonych Świątek. 

27 Wschód słońca—g, 3 m. 02 

© | maja. | Zachód _„ 4.19 m.18 

METEOROLOGICZNA. 
  

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. 8. В. z dn. 26. V. b. r. Ciśnienie 

średnie w milimetrach 757. Temperatura średnia 
+160 C. Opad w milimetrach 2. — Wiatr przewa- 
żający południowo-zachodni. Pochmurno. Prze- 

lotny opad. Maksimum na dobę-|- 20 C. 
Tendencja  barometryczna — wzrost ci- 

a» KOŚCIELNA. 

«a Akademicka Adoracja N. Sakramentu. 

W niedzielę dnia 10 czerwca r. b. odbędzie się 

całodzienna akademicka doroczna adoracja Prze- 
najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana. 

Adoracja rozpocznie się uroczystą mszą Św. O 

godz. 10 m. 30, a zakończona zostanie wspólnem 

nabożeństwem o godz. 8 wieczorem. Ё 
Zapisy na pėlgodzinne adoracjė przyjmują 

członkowie obydwu Akademickich Sodalicyj Mar- 

_. jańskich. OSOBISTE. 

— Przyjazd ministra reform rolnych. W 
dniu wczorajszym przybył do Wilna minister re- 

form rolnych p. Staniewicz. 
MIEJSKA. 

— Finansowanie e argów BZRORE 

Wkrótce odbędzie się posiedzenie prezesów, dzia- 
ech na terenie Wilna instytucyj kredytowych. 

Na posiedzeniu tem omawianą będzie sprawa u- 
dzielenia RE em przyszłym Targom 

łnocnym w Wilnie. 
pm = osliarcicia w sprawie Targów Pół- 

nocnych. Wczoraj w godzinach popołudniowych 

odbyła się w urzędzie wojewódzkim konferencja 

przedstawicieli urzędów państwowych, samorzą- 

dowych i organizacyj robotniczo - handlowych ce- 
lem wzbudzenia zainteresowania Wystawą Targów 

P ch. 
Ra 3 Maja bez zieleni. Znów Dar- 

barzyństwo! Znów zbrodnia nad drzewami, zielo- 
nością, estetyką miasta! Pójdź łaskawy czytelni- 

ku od Ad. Mickiewicza ku Łukiszkom, wszędzie 

pięknię, zielono, miło. Oko spoczywa I cieszy 

się rozwiniętemi bujnie lipkami, tak ożywiającym 

monotonję szarych, banalnych kamienic, ptak się 
tam przygarnia, cien w upalne dni odświeży, 

wzrok odpoczywa, zapach liści lub kwiecia lipo- 
wego oczyszcza powietrze, kurz od okien wstrzy- 
muje rezrośnięte uliścienie pięknych drzewek. 

Znalazł się jednak ktoś co barbarzyńsko pozba- 

wił tege wszystkiego mieszkańców ulicy 3 Maja 
i od Portowej ku Wilji obciął w potworny spo- 

$62 spiłowując gałęzie drzew, tak, że sterczą 

szare, okaleczałe, bezlistne, dając obraz czegoś 

chorego, obrzydliwie boleśnego, cała ulica stała 

się szara, brzydka, nędzna, pełna suchego kurzu... 

Ocelało tylko kilka lipek przy Sądzie więc i „Sy- 

metiji" ukochanej rzekomo przez barbarzyńskich 

ogrodników miejstich, nie stało się zadość, a co 

wskazało na kaleczenie drzew i pozbawianie 0Z- 

doby ulicy, której część ciągnie się równolegle 
do placu, ogrodu i ubikacji bez okien, lub do 

wysokich kamienic—tego umysł normalnego czło- 

wieka nie pojmie tylko inkwizytor Magistratu, 

który co roku torturuje drzewa, nas i miasto. 

Czy też nikt temu przeszkodzić nie potrafi! R. 

SAMORZĄDOWA. 

-— Wybory do Rady Wojewódzkiej. Dnia 

26 b. m. odbyło się zebranie członków sejmiku 

powiatu wileńsko - trockiego. W wyników prze- 

prowadzonych wyborów, delegatem do Rady Wo- 

jewódzkiej został, z ramienia sejmiku p. Wę- 

dziagolski. 
ADMINISTRACYJNA. 

— Zakaz wywozu psów. Podaj? się do o- 

gólnej wiadomości, iż wywóz psów z Wilaa bez 

zezwolenia Starostwa Grodzkiego, wobec zagr o- 
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żenia pod względem wścieklizny terenu Wilna, 
jest zakazany aż do odwołania. 

W. Iszora, starosta grodzki. 

WOJSKOWA. 
— Pobór rekrutów. Następne posiedzenie 

komisji pcborowej odbędzie się w dniu 29 b. m. 
W dniu tym do przeglądu winni stanąć poborowi, 
zamies:kali na terenie |-go komisarjatu policji, z 
nazwiskami na literę S, 

Z UNIWERSYTETU. 

— Niezwykła uroczystość. W środę dnia 
30 maja b. r. o godzinie 13 odbędzie się w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Batorego nie- 
zwykła uroczystość wznowienia dyplomu doktor- 
skiego d-ra Stanisława Peszyńskiego, z powudu 
przypzdającego w tym dniu S0-lecia jego pracy 
lekarskiej. Ciężką i PADRE lecz jakże 
szczytaą, służbę lekarza pełnił dr. Stanisław Pe- 
szyński przez lat 50, pełni też nadal nietylko 
najsumienniej, lecz i ofiarnie, z całodusznem u- 
miłowaniem i oddaniem się, z energją iście młe- 
dzieńczą, z pogodą i dobrocią człowieka szlachet- 
nego, wiernego zasadzię „aegrotus res sacra". 

Dyplom wznowiony przez Wydział Lekar- 
ski Uniwersytetu Stefana Batorego, zostanie Czci- 
godnemu  Jubilatowi wręczony przez prof. d-ra 
Stanisława Trzebińskiego, jako promotora, w o- 
becności J. M. rektora i dziekana Wydziału Le- 
karskiego. Wstęp na tę uroczystość welny. 

— Ze studjum rolniczego. Dowiadujemy 
się, że wileńskie studjum rolnicze, utrzymywane 
dotychczas wyłącznie z dochodów Fundacji Zem- 
łosławskiej, od roku przyszłego będzie funkcjo- 
nowało w warunkach normalnych — ovarte na 
pieniądzach rządowych. й 

— Zielone Święta. Tradycyjna przerwa w 
wykłądach, z powodu Zielonych Świąt, będzie 
trwała do wtorku, dn. 29 maja włącznie. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zjazd kół matematycznych. VI dorocz- 
ny zjazd kół matematyczno-fizycznych i astrono- 
młcznych odbędzie się w Wilnie, w dniach 27 >4 
29 maja. Otwarcie zjazdu nastąpi dziś, w niedzie- 
ię, dn. 27 maja o godz. 1l w sali Śniadeckich. 
Zjazd będzie się odbywał pod protektoratem 
prof. Dziewulskiego. Szczegóły w programach. 

— Z „Klubu Włóczęgów". Akademicki 
Klub Włóczęgów Wileńskich rozpoczął juź na 
dobre przygotowania do letnich włócząg. Osoby, 
przechadzające się rankami nad brzegami Wilii, 
mogą zauważyć na rzece natłoczoną żaglówkę, 
wiozącą amatorów włóczęg wodnych, która pły- 
wając to wprzód, to wtył, — wprowadza ożywie- 
nie na smętnych zazwyczaj wodach Wilji. | 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Organizacyjne zebranie T-wa Jedwa- 
bniczego. Komitet organizacyjny T-stwa Jedwabni- 
czego w Wilnie, Zawalna 1 m. 4, podaje do wiado- 
mości, że I Ogólne Zgromadzenie Organizacyjne 
T-wa, ma się odbyć w sali szkolnej pracowni 
Przyrodniczcj w Wilnie przy el. Zawalnej nr. 5, 
dnia 30 maja r. b. o godz. 19-ej. 

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 1) 
Żagajenie, 2) Referat o jedwabnictwie i uprawie 
morwy—p. E. St. Koberro, 3) Referat o jedwabni- 
czej stacji doświadczalnej w Wilnie prof. U. $. B. 
p. sa Pruflera, 4) Sprawozdanie z dotychczaso- 
wej działalności Kom. Organizacyjnej i odczytanie 
projektu statutu, 5) Wybory władz i 6) Wolne 
wnioski. 

— # T-wa Dermatoiogicznego. Dnia 28 b. 
m. o godz. 20-ej odbędzie się kolejne posiedze- 
nie Wił. Tow. Dermatologicznego w szpitalu Sa- 
wicz z następującym porządkiem dziennym: 1) 
Odczytanie protokółu z poprz. posiedzenia, 2) dr. 
B. Hanusowicz-Domonstracja chorych łuszczyco- 
wych leczonych glukozą, 3) dr. M. Mienicki—Re- 
ferat: „W sprawie stosowania preparatów srebra, 
kolloidalnego w przebiegu rzerzączki męskiej”, 
4) dr. C. Ryll.Nardzewski—Przypadek słoniowa- 
tości moszny i packa, 5) dr. E. Sawicki—Przypa- 
dek łuszczycy połączony z krzywicą, 6) sprawy 

  

  
- PANTOFLE LETNIE , 5455 

12 rozmaitych kolorach ś najmodniejszych fasonów. 

= (Ze stemplem „BATA“ na 

— TANIO i ELEGANCKO! 
WYKWINTNE i WYGODNE : 

Do nabycia we wszystkich wileńskich sklepach obuwia. 

Specjalne białe luksusowe OBUWIE TENISOWE 

B. RIMINI 9 Rudnicka 6, tel. 12—20. 

Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161. 

administracyjne i wolne wnioski. . 

   KERIJER 

— Organizacja gołębników. Dnia 3 czerwca 
odbędzie się posiedzenie nowopowstałego towa- 
rzysiwa hodowli golębi pocztowych p.t. „Orli lot", 
na którem omawiana będzie sprawa zakupu gołę- 
bi pocztowych w gołębnikach górnośląskich. 

ARTYSTYCZNA. 

— VI Doroczna Wystawa Obrazów i Rzeźb 
Wil. Tow. Artystów Plastyków otwarta codzien- 
nie w Pałacu Reprezentacyjnym (Plac Napoleona, 
wejście od Uniwersyteckiej drugie drzwi w głębi 
podwórza) od godz. 10 rano do 7 wieczorem. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

-- Żądanie podwyżki. Palacze miejscowych 
zakładów garbarskich zażądali od swych praco- 
dawców podwyżki zarobków o 25 proc. Sprawą 
tą, na prośbę stron zainteresowanych, zajął się 
Inspektorat Pracy. 

— Przed bezrobociem, wśród robotników 
garbarskich. Moda noszenia obuwia na podesz- 
wach gumowych, jak się dowiadujemy, ujemnie 
odbiła sę na produkcji wyrobów skórzanych. 

Ostatnio garbarze wobec wciąż malejącego 
zapotrzebowania na wyroby skórzane, szczegól- 
niej na skórę podeszwianą, noszą się z zamiarem, 
zredukowania w najbliższym czasie godzin pracy 
oraz sił roboczych. 

— Groźba strajku. Robotnicy, żatrudnieni 
w zakładach „Las Kresowy”, zsżądali od swych 
pracodawców podwyżki. Ma to ustalić zwołana ko- 
misja polubowna. 

Z POGRANICZA. 

— Rozbiórka mostu przez Niemen. Na 
skutek doraźaego porozumienia między władzami 
polsko-litewskiemi most przez Niemen w rejonie 
Druskienik w najbliższym czasie zostanie roze- 
brany. Most ten, jak już podawaliśmy, został pod- 
czas powodzi wiosennej bardzo powążnie uszko- 
dzony. Obecnie istnieje projekt wybudowania w 
tym punkcie nowego mostu. 

— Walka litewskiej straży granicznej z 
przemytnikami. Onegdaj w rejonie Druskienik 
polskie placówki K. O, P-u zaalarmowane zostały 
gęstemi strzałami po stronie litewskiej. Jak się 
wyjaśniło pograniczna straź litewską stoczyła re- 
gularną bitwę z większym oddziałem przemytni- 
ków, usiłujących przedostać się na terytorjum 
polskie. Przemytnicy cofnęli się do pobliskich la- 
sów. Władze litewskie zorganizowały generalną, 
obławę, która trwa w dalszym ciągu. 1 

8 — Nieudany przemyt. Onegdaj w rejonie 
Słobódki patrol K. O.P-u ujął 3-ch przemytników 
którzy z większym transportem V norą i sacha- 
ryny przekroczyli granicę polsko-litewską. 

RÓŻNE. 

— Oryginalny konkurs. Wileńskie T-wo 
Ogrodnicze obając o estetyczny wygląd miasta, 
w okresie Targów Północnych, kiedy liczni wy- 
cieczkowicze zwiedzać będą nasze miasto, urzą- 
dza konkurs na upiększenie balkonów, okien, 

  

  

przedmieściach w obrębie Wilna. 
Nagrody wyznaczone przez T-wo Ogrodni- 

cze będą następujące: oprócz wydawanych dyplo- 
mów będą udzielane premje gotówką i książkami 
i kwiatami, a mianowicie: 2 nagrod l-e po 100 
zł. gotówką, 5 nagród |l-ch książkami „„Mako- 
wiecki — Kwiaty ogradowe" wartości zł. 35 każ- 
da, 10 nagród IIl-ich książkami Mieczysława Jan- 
kowskiego „Kwiaciarstwo ogrodowe wart. zł. 7 
każda, 20 nagród IV-ych premjowane kwiatami a 
miejscowych zakładów ogrodniczych. Wyniki kon- 
kursu podane będą w prasie. 

Wobec powyższego, wierzymy, że ogół 
mieszkańców poprze masze dążenia i weźmie u- 
dział w konkursie, którego warunki są następu- 
ącej. 

Okna i balkony muszą być obsadzone ży- 
wemi kwiatami, w estetycznych doniczkach lub 
paczkach, któreby kwitly przez cały rok albo z 
łatwością i tanio mogłyby być zamieniane po o- 
kwietnieniu na nowe również kwitnące. 

Pączki i doniczki” na oknach i pod niemi 
muszą dostosowywać się do ogólnego charakteru 
fasady domu. Bardzo będą cenione estetyczne 
szyldy — wywieszki pp. Rzemieślników i Kupców, 
przybrane żywemi kwiatami, nieszpecące wyglą- 
dem domów.   Do obsadzania balkonów i okien powinno 

małych ogródków przy domach w mieście i na 
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Huragan w pow. stolpeckim. 
(Tel. od wlasnego korespondenta z Nowogrėdka). 

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych nad miejscowością Świe- 
rynowo w powiecie stołpeckim szalał olbrzymi huragan, który zniszczył przeszło 
120 zabudowań, wszystkie Sady owocowe, zasiewy na przyległych polach, drze- 
wa i t. d. 

Huragan po spustoszeniu, jakiego dokonał w Świerynowie przeniósł się do 
położonego w pobliżu lasu, zwalając tam całe masy drzew, które powyrywał 
z korzeniami. 
Świerynowa Józef Kisiel, 
go b. ciężko. : 

W czasie huraganu znajdował się w lesie z koniem mieszkaniec 
którego przywaliły upadające drzewa, raniąc go 

Żołnierze uciekają z armji czerwonej. 
Przedwczoraj w rejonie Iwieńca w pełnym | dzeni zostali do dowództwa kompanji K. O. P-u, 

rynsztunku bojowym przekroczyli granicę polską | gdzie przy badaniu okazało się, iż jeden z nich 
i oddali się dobrowolnie w ręce placówki K. O. 
P-u dwaj żołnierze z pogranicznej straży bolsze- 
wickiej. Zbiegowie z armji czerwonej odprowa- 

się brać kwiaty letnie i rośliny pnące, możliwie 
najtaniej. ё 

Oględziny Komisja wykona dwukrotnie w 
końcu lipca i sierpnia b. r. O dniu wyjazdu Ko- 
misji na.miejsce będą uczestnicy poinformowani 
przez prasę. 

Osoby zgłaszające się do konkursu winne 
zapisać się do 15 czerwca b. r. u sekr. T-wa, W. 
Pohulanka 7 i wpłacić 1 zł. na koszta związane 
z obejrzeniem i oceną ogrodów, balkonów i okien, 
wyjazdy na miejsce i t. p. 

| NADESŁANE. 
| DRUSKAWIŁĆ, Dr. Samuel Edelman 

ordynuje jak lat ubiegłych w Willi 
„Badiana“. 1344-1 
  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*, Występy 

Elny Gistedt. „Księżniczka Olala” Gilberta, dzięki 
świetnej kreacji Elny Gistedt, wielkim £walorom 
muzycznym, Oraz dowcipn:j treści tej komedji 
muzycznej, stała sią złotą żyłą dla Teatru Pol- 
skiego. Szczelnie wypełniająca co wieczór wido- 
wnię publiczność bawi, się wybornie, nie szczę- 
dząc oznak swego zadowolenia rzęsistemi okla- 
skami i ciągłęmi bisami. Pespołu z znskomitym 
gościem, dzieli powodzenie tego niepospolitego 
wieczoru cały zespół Teatru Polskiego z p. Wyr- 
wicz-Wichrowskim na czele. 

a Dzisiejsza popołudniówka. Klasyczny 
wodewil „Nitouche* grany dziś będzie o godz. 4 
m. 30 popoł. z Elną Gistedt w roli tytułowej. Ce- 
ny miejsc zniżone. 

— Egzamina w Konserwatorjum Muzycz. 
Wileń. rozpoczną się w dniu 29 b.m. i będą trwa- 
ły do dnia 24-go czerwca. Lekcje będą się pomi- 
mo to odbywały normalnie. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILBŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr 
NIEDZIELA 27 maja. 

10 15. Transmisja nabożeństwa z Katedry 
Poznańskiej. 12.00, Transmisja z Warszawy. Sygnał 
czasu, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie, ko- 
munikat |lotniczo - meteorologiczny nadprogram. 
12.10—14.00. Transmisja koncertu z Filharmonii 
Warszawskiej. 14.05—14.30. „Michał Pac, fundator 
i współtwórca kościoła św. Piotra i Pawła na An- 
tokolu* odczyt wygłosi ks. Piotr Sledziewski. 
14.30—14.55. „Katastrofy gospodarcze u nas i w 
świecie starożytnym" odczyt z działu „Historja* 
wygłosi prof. U. S. B. dr. Franciszek Bossowski. 
16.00—18.00. Transmisja z Torunia przebiegu kon 
kursu organ. przez II-gi Ogólny Zjazd Pomorskie- 
go Zw. Kół. Spiewaczych. 18.30—20.00. Dalszy 
ciąg Transmisji z Torunia. 20.00—20.25. Trans- 
misja z Warszawy. „Chiny ich przeszłość i tera- 
źniejszość" odczyt VIII wygł. prof. Bohdan Rychter. 
20.30—22.00. Transmisja koncertu wieczornego z 
Warszawy. 22.00-22.30. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikat P. A. T. policyjny, spor- 
towy i inne. 22.30—23.30. Transmisja muzyki ta- 
necznej z restauracji „Oaza” w Warszawie. 

PONIEDZIAŁEK 28 maja, 
10.00—12.30. Transmisja z Torunia przebiegu kon-   kursu organ, przex II-gi Ogólny Zjazd Pomorskie- 
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EWNIONY BYT 
mogą mieć Inteligentni panowie i panie (od lat 21), podróżując 

dla Wielkopolskiej Sp. Akc. Posada stała dla uzdolnionych 

awans. Tylko poważnie traktujący mogą się zgłosić z do- 

wod. osob. w dniach 28 i 29 b. m. od 10 — 13, 15 — 17. 

Bakszta 2 m. 1 (dawn. Hot. Niszkowskiego). 
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Długości: 
1 mtr. W.Z.P. 
2 mtr. 2 
3 mtr. 
5 mtr. 

Stalowe i parciane | 10 mtr. 
z drutem bronzo- = = 20 mtr. 
wym fosforyzowa- : AO 30 mtr. 
nym. Zapasowe a. — 50 mtr. 

taśmy. : sę = i 

MIECZYSŁAW ŻEJMO 
1676-1 

   

Or. Kenlgsberg 
CHOROBY 

USS POZ TS EEE RZEZ AOI EZR REECE CARE POZ, NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

Mickiewicza 4. Tel. 1090. 

  

Wszyscy już przekonali się, 
że fotograficzne aparaty 

    
SKŁAD FABRYCZNY 

_ “ 

UT AUDI, wino aa , 
ul. Dominikańska 17, telefon 10—58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. do 1840 r.). ' 

z objektywami 

W. P., 
w Wilnie. 

1689 

      

1698 

  

ulokujemy pod dobre VW ENERYCZ- 

9—12 i 4—8. 

  39 1490 

MM 
bezpieczenia na oprocento- 

wanie. 
Dom H/K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6 — telef 9—05. 

1645-1 

4 ha ziemi 
z domem mieszkalnym 6 po- 
kojowym i zabudowaniami 
gospodarczemi przy stacji 

i miasteczku RY: 
Dom H/K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6, telef. 9-05.       

  

Cierpisz na: REUMATYZM, ŁAMANIE i t.p. 
używaj tylko 

„SAPOMENTHOL MATULI 
Ogólnie znany i przez licznych lekarzy polecany! 

* Prawdziwy tylko z marką ochronną „PALMA. 

sA — Wytwórca: EUGENJUSZ MATULA 
FABRYKA SRODKÓW LECZNICZYCH W KRAKOWIE. 
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GOTÓWKĄ 

B-cia OLKI 
DOKTOR MEDYCYNY 

R. GUMALER 
Choroby Wenergczae i skórne, 
Elektroterapja,  diatermja, 

słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiej 9—2 i 5—7. 

Ir. I. OLóGIKO 
Choroby ucha, 
gardla i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Li- 
tewskiej (ul. Wileńska 28). 
Od 11—1 popoł. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA - FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, 
przyjmuje od godz. 9 = e 

e m * 

Ošwiadczenie. 
My, niżej podpisani inwalidzi Wojsk Polskich, długoletni 

członkowie Związku Inwalidów Woj. R. P. Koła w Wilnie Jan 
Nawrocki, Władysław Szwelnik, Stanisław Sergjalis, Antoni 
Frąckiewicz po dłuższem zastanowieniu się oraz dokładnem 
zbadaniu stosunków panujących w Związku Inw. Woj. R. P. 
doszliśmy do przekonania, że ideowo nic nas, jako inwalidów 
W. P. nie może łączyć, pod względem materjalnym zaś mielis- 
my możność stwierdzić, że osobistości, stoj 
stanowiskach mają 
małą dbałość o dobro inwalidów wogóle, a 
w szczególności. Wobec pe. 
z dniem dzisiejszym występujemy ze Związku Inw. Woj. 
i równocześnie zapisujemy 

piastował w bolszewickiej straży przygranicznej 
stopień sierżanta. 

go Związku Kół Śpiewaczych. 12 30.- Transmisja z 
Warszawy. Sygnał czasu, komunikat lotniczo-me- 
teorologiczny, nadprogram. 13.00—15.00. Trans- 
misja z Torunia. Zakończenie konkursu. 15.00— 
15.15. Transmisja z Warszawy. Komunikat meteo- 
rologiczny, nadprogram. 16.55—17,20. „Nieśmer- 
telność duszy” odczyt IV z cyklu „Filozofja na- 
rodowa" wygłosi prof. U. S. B. dr. Wincenty Lu- 
tosławski. 17.20—17.45. Audycja literacka „Powia- 
stki o Panu Bogu" zradjofonizowane nowele 
Rainer Maria Bielke'go, 17.45—18.10. „Czem jest 
książka dla człowieka?* odczyt z działu „Kultura 
książki” wygł. prof. gimn. Słowackiego ks. Michał 
Zełudowicz. 18.15—18.55. Transmisja muzyki ta- 
necznej z kawiarni „Gastronomja* w Warszawie. 
19.00—19.25, Gazetka radjowa. 19.25.Rozmaitości. 
19.35—20.00. Odczyt sportowy wygłosi kierownik 
ośrodka wychowania fizycznego kpt. Tadeusz Ka- 
walec. 20.30—22.00Transmisja z Warszawy. Próbny 
koncert międzynarodowy (transmisja z Warszawy 
do Pragi iżWiednia). 22.00—22.30. Transmisja z 
Warszawy. Sygnał czasu, komunikaty P. A. T., po- 
licyjny, sportowy i inne. 

WTOREK 29 maja. 
„12.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał cza- 

su ł hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 16.10— 
16.25. Muzyka z płyt gramofonowych. Płyty z fir- 
my J. Weksler w Warszawie ul. Marszałkowska 
133. 16.25—16.40. Chwilka litewska. 16.40—16.55. 
Komunikat sportowy. 16.55—17.20. Audycja recy- 
tacyjna. „Ramoty i ramotki Wilkońskiego* wygło- 
si Józefa Chrucka. 17.20—17.40. „Higjena ras* 
od z działu „Higjena” ZE dr. Janina Bort- 
kiewiczówna. 17.45—18.40. [ransrnisją z Warsza- 
wy. Koncert kamaralny. 17.45—19.10. Gazetka ra- 
djowa. 19.10—19.15. Rozmaitości, 19.20—22.00. 
Transmisja z Katowic. „Mis Butterfly" opera G' 
Puccini'ego. 22.00—22.30. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne. 22.30—23.30. Transmisja muzyki 
tanecznej z Warszawy. 

№ wileńskim kroku. 
— Nocna obława. Nocy wczorajszej wła- 

dze śledcze zorganirowsły generalną obławę па 
męty społeczne. W wyniku obławy zatrzymano 
kilku podejrzanych osobników. Wykryto również 
kilka malin złodziejskich, gdzie znaleziono więk- 
szą ilość pozy, pochodzącej z kradzieży. 

3 okąsana przez wšcieklego kota. W 
dniu wczorajszym na ul. Ludwisarskiej wście 
kot pokąsał niejaką Amelję Szamietową (Ludwi- 
sarska 14). Kota zabito. 

  

Teatr Rewii „Złoty Raj". 
Na premjerze wczorajszej zademonstrowa- 

no nam rzeczy, dla których oceny brak dość u-- 
jemnych słów. Przygotowanie programu, poziom 
gry, wykonanie pieśni zdradzają zupełne lekcewa- 
żenie publiczności i nieudolność imprezy. Z ma- 
łemi wyjątkami zasługuje wszystko na słowa naj- 
surowszej nagany. Sketch w I-m akcie p. t. „Czy- 
je dziecko“ trąci karczemnym pomysłem i budzi 
odrazę. Dopełnia miary niedołężny spiew, nie. 
zgrana orkiestra i pan „Karawaniarz* udający con- 
ferenciera. 

Trudno nie powiedzieć, że „Złoty Raj* nie 
wygląda na niewybredny sposób eksp oatacji ła- 
knących nowości widzów. 

  

ące na czołowych 
na celu tylko własne dobro, kazując 

inwalidów W. P. 
o niniejszem oświadczamy, że 

R. P. 
się na członków Legji Inwalidów 

ak i na członków „Spółdzielni Inwalidów Skrzynkarzy 

Stanisław Sergjalis, Jan Nawrocki, 
Władysław Szwelnik, Antoni Frąckiewicz. 

  

     

     

   

   

  

wyprzedaż 
posezonowa 

NA RATY 

Niemiecka 3, 
telef. 362. 

*1701    
  

Perlmuttera Ultramaryna | 
jest bezwzględnie najlep- 
z i najwydatniejszą | 
farbą do bielizny, wapna 

i celów malarskich. | 
Odznaczona na wysta- 
wach w Brukseli, Med- „ 
jolanie i Paryżu złotymi 

medalami. 
Wszędzie do nabycia.   

1492 Ładowanie i reperacja 

akumulatorów 
do radio i samochodów. Wilno, 
Trocka 4, „Radio, 1700 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja i 
strojenie. UI. Mickiewicza 
24—9. Estko. 1625 

1734 

Letnisko 
z utrzymaniem około sta- 
cji Dukszty. Las, jezioro, 
ładna miejscowość. Łukisz- 

1687 ki, Pańska 21—2, 

 



  6 ` KURJER WILĘŃSKI Nr. 119 (1166) 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej "e Wieiska 28. | „PENSJONAT 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobięce 11 — 1; „oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. | „UROCZE WERKI“ pod Wilnem 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—21/a; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—2!/a. koi 2 E 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny pokoje z całem utrzymaniem. Table d'hóte. 

Zarząd w Wilnie, ul. Dąbrowskiego 10, m. 4. Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. Solux. Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, TT 1552 0 Helena Pietkiewiczowa. 
  

  

  

      
  

  

Kino-Testr Dziś ostatni dzień! Ceny miejsc zniżone: Parter od 1 zł. Balkon 70 gr. WszechŚwiz - p z ze 

o = ae Na cgólue żądanie publiczn. wznowienie największego nieśmierteln. arcydzieła Od r. 1843 istnieje 
r. LW. ® „66 Niesłychanie emocjon. dra- ° с 

иЕЬШ8 roisoja „Zmartwychwstanie h:nieśi | poświęcenia. Wilenkin 
э W roli „Katiuszy* sława ekranu DOLORES DEŁ RIO. Podczas seansów Koncert orkie- UL. TATARSKA 20 
ul. Wileńska 38. | stry bałałajek i mandolin, która wykona odpowiednie Śpiewy i romanse. 1683 

Kino- Teatr Ceny ėjo Jutro premjera! Największa atrakcja! Niezwykła stosacja bieżącego sezonu! Najlepsze Teodolity, ME BLE 
“ Parier od „Czerwona tancerka (MATA-HARI) ° niwelatory : p sypialne, „1 gabine- 

# 1 zł. Potężny dramat miłości i zdrady, osnuty na tle autent. pamiętników był. | Isfrumenfy Šis Makano | 
: Balkon szambelana dworu carskiego. 1691 | astrolabje, Wykwintne - Ms 

ul. Wileńska 38. 70 gr. Przevychl Wystawa! Wstrząsające sceny. Arcydzieło wszachświatowej sławy. | 1 t y. i i, ocne 

KINO Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie! Wspaniały świąteczny program p. t. | GGODĘZIJNĘ: gon me ry; Na dogodnych ae 

+ Okow ł © = f "(Powtórne życie Mathiasa Pa- , ° planimetry k й 
рпшшл Y ma zens wa cala) dramat w 12 akt. wedł. let. ach i na raly. 1564 

w” еа         słynnej noweli LUIGI PIRANDELLA. W roli tytułowej mistrz ekranu, niezrównąny, Świato- 
wej sławy tragik, ulubieniec publiczności IWAN MOZŻUCHIN. Ceny miejsc zniżone. 1693 

Dziś poraz pierwszy w Wilniel HANDLĄRZE ŻYWYM TOWAREM  ». t: 

Mickiewicza 22. DOKTOR 4 

Gustau AGYDĖ, tem, | kamienica powszechnie 

  

Kino - 2 G.| znanej fi NIEWOLNICA HAŃ- ] urmy 
Plecadilly W spelunkach Rio:De Janeiro, By ; ROZPUSTY. | rówiu TAŚMY. MIERNICZE i RULETKI-w WIELKIM WYBORZE _ | Kliniki Dermatolognoncjih . Wielki dramat erot.-sensac. w 14 akt. W roli właścicielki lupansru VIVIAN GIBSON, w roli tylko w fab е : м „Liit niewolaicy SUŻY. WERNON, w roli ciemnego indywiduum ERNEST DEUTZ. Film śla ma- DZY OE Pe SEO ca ARIA 
„Wielka 42. | tek 1 córeki Precz ż hańbą! Precz z handlarzami żywym towarem! Wislka orkiestra z udzia- OPTYK RUBIN* Wil od 5—6.* Choroby skó; 

tem Jszz-Bandu. W soboty i niedzielę początek o g. 1-ej. 1692 99 , no, leczenie własów MedOdH 

Dziśl Film, który wzbudził zachwyt I Wielki szlągier Dominikańska 17, telefon 10-58. Sabansandia-niakiaieripis, KINO y Yi ,Europyl,Wie PRIEF„AĘZQNUI Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r..) 1697 | paświetlanie "i kosmetyka 
lekarska (usuwanie broda- 
wek, zmarszczek i innych 

ERUNZNNCZNENEENE 0 pomocą operścyj 3 piastyczpych) 

OBUWIE rówisg jadośi Į 
„LUX' | KSIĘŻNICZKA i BŁAZEN 
M Miekiewicza 11. | oda "Paryża MOGUETIE DOFLOS parisś. KAROL de ROCHEFORI. Początek o godz. 1-ej. 

    

  

W ZPN ZŁ 

Od da. 26 do 29 maje r. b. włącznie będą wyświetlane filmy: 1685—1 

    

    
Mielski „Kūnemanograi 66 najpotężniej ydzieło sztuki ki M W r najpotężniejsze arc iki kinema-- \ 
н_."'п]"'м""'.' „WYSP A GROZY tograf:cznej. Dramat.w 8 aktach. > ” 

a W rolach głównych: KING VIDOR i LILIAN STOPE. Nad program: „LŁOPEK SIĘ” 
"> SALA MIEJSKA ŻENI* komedja w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. WŁ. Szczepańskiego. Kasa ) FB 

czynna Od godz. 5 m. 30. Początek seansów o godz. 6 ej. 
„(Ostrobramska 5) Następny program: „PIES z HUXVILLE". 

Dziś i dni następnych najtaniej: nabyć   
    

Kino Kolejowe ° 0. 46 można WD. A | „Ognisko'| „Krzyżowa droga kobiety” | "A 
(obok dnorea | Wielki dramat w 12 aktach. W relach głównych KONRAD VEIDT, WERNER KRAUSS, . 1. Śikorski 1 $-а | 
olejowego). HARRY LIEDTKE. NABJA NAWIMOWA 1 inni. Żądać w pierwszorzędnych "magazynach. 
  ai. Zawalna 30.    

  

  

Światowej sławy kurorty 
i domy wypoczynkowe. 

Pensjonaty |nfernaty, dla <dziewczą 1 chłopców. 

       
SADEORLDKDCXA EKO CAIDCZKA DXIOCZAA, DCKDDKD LK, QI O 

„Biuro Techniczno- ‚ ; Akuszerka Adis KOUGNOMI ntynier 3 Aira Atia 
  STOWARZYSZENIA EMERYTÓW 

KLU B WOJSKORYCH 
przy ul. MICKIEWICZA 11 otwarty 
  

    

Cena całego utrzymania dla dzieci wy- Wilno, ul. Wielka 66, telefony 13-80 i 10:47 przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
Zebrania towaryzskie, czytelnia, nosi 140 fr. szwajcarskich miesięcznie. dostarcza, wyłącznie wyroby fabryk: 6 ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. Sr meetai, a. METR" Dla dorosłych 180 fr_szw. które dł czte- | |. -Druz z Koi, a ap, gas K gs, vikonus$ Bižai tei у - * 5 je r я Koło weaciydoiikie. SuKij rech kurortów przy tygodniowych zmia- „F. W. HOFMANN* we-Wrocławiu: traki ramowe (gatry), am JĄ wyrobu kle- Samochó d a nach są ważne. Referencje przeszło 0d | R "id zz ik ae maszyny da odró de CZE 

tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. "wyrobu lodu sztucznego i jadalnego, pompy i t. > p TuS -Ла „Cadillac“ 
„MAG“ (Zjednoczone fabryki „Seck* w Dreźnie, „Kapler" w Berlinie, „Amme-Gie-     8-mio cylindrowy, 6-cio о- 

sobowy torpedo, po grun- 
townym remoncie w zna-, 
komitym stanie, zdatny na 
dalekie drcgi,. okazyjn'e do 
sprzedania — Wiadomość: 
Apteczny Dom Handlowy Rein- 
gołd i Orański, Warszawa, Ziel- 
na 24, tel. 408-35. 1594-9 

  

Bureau der Pensionnaten Pestalozzi 
(Federation Internationale des Pens'onnats 
Euroveens) Budapest, V., Alkotmany stras- 

se 4. |. (Telephon: Terez 242 36). 

KURORTY I DOMY WYPOCZYNKOWE. 
Na Węgrzech: Budapeszt, Siófok, W Szwaj- 
carji: Genewe*, Lozanna*, Neuchatel*, Lu- | © 
cerno, Montreux*, Zurich”, Lugano, St. Mo- 

PROSZEK OD BOŁU GŁOWY DŁA DOROSŁYCH 

| KOWALSKINA 
ROOT ZZA 
SZ gą BÓLEGŁOWY Y 

    secke“ i „Luther“ w Brunswigu, oraz „Grefenius“ we Frankfurcie A/M): wsze|- 
I młyńskie, tutb'ny wedne, maszyny do -wyrobu niasy drzewnej, 

ektury i inne. 
„BENNO SCHILDE' w Hersfeldzie: Suszarnie do drzewa; tektury, owoców i t. d. 

Maszyny znajdujące się obecnie na składzie konsygnacyjnym w Wilnie 
sprzedeją się jeszcze po starych stawkach celnych. 

Oferty, kosztorysy i prospekty na żądanie — BEZPŁATNIE. 1695 
DSZAOEXDCKDCXA PKD CICA оее 
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POLECAM 
ORYGINALNE SZWEDZKIE 

WIRÓWKI io mieła 
największych w Świecie fabryk wirówek 

Towarzystwa Akcyjnego 

Są to wirówki naidoskonalsze ze 
wszystkich obecnie znańych: pod 
względem dokłidaości odiłusz- 
czania, trwałości mechanizmu i 
łatwości obsługi o wiele wyprze- 
ćziły wszelkie inne maszyny te 

go rodzaju. 
Posiadam na składzie nsstępują- 

ce wielkości: 

Marka, Celfic "od 35 do 130 ltr.na godz. 
» „EU A30>-2205 5% 6 
„„ „Вай Р 225 „ 550 „ „ » 
System talerzykowy, modele nowe. 

Najdogodniejsze warunki nabycia: należność 
może być spłacana w drobnych ratech w ciągu 
10 miesięcy. Kredyt bezprocentowy. 30 - letnia 

gwarancja fabryczna. 
Części zapasowe zawsze posiadam na składzie. 

"ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 11-2, tel. 6-87. 
Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

„BALTIC* r stu. 5 

1609 1 

ritz. We Francji; Paryż*, Deauville, Trouvlle, 
Biaritz, Ax-les-Bains, Grenoble*, Evian 
(Genewskie-jezioro), Chamonix. Na Fran- 
cuskiej Riwierze: St. Raphael Canne, Niz- 
za, Juan-les-Pins, Monte-Carlo, Mentona. W 
Anglji: Lo! 
Folkstone. We Włoszech: San-Remo*, 
Nerwi, Wenecja, Bordighera, Abbazia, Ric- 
cione, Rzym, Neapol*, Palermo, Meran. W 
Austrii: Wiedeń*, Zell-am-Zee*, Linz*, Ins- 
bruck*, Salzburg*. W Niemczech: Berlin*. 
W Belgii: Ostenda. W Afryce: Algier, Tunis. 

W miejscowościach zaznaczonych gwiazdką, internaty 
dla chłopców i dziewcząt, oraz dla asas są otwarte 
przez cały rok. Inne peasjonaty i kurorty otwarte są tylko 
w ciągu lipcz, sierpnia i września. 

Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do 50 proc. oraz 
pulimanowskie wagony. Cena utrzymania w ciągu roku szkol- 
nego (od 15 września) wynosi 110-fr. szwajc, miesięcznie. 

EEST RER IOOS IS 
1578 

    
Londyn*, “Cambridge*, * Brigthon,.| | 

    WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE 16%: 
i DOSTĄWCY WOJSKOWI!! 
Kawę zbożową świeżo mieloną 

najlepszej jakości: R i w opakowaniu 
oleca В 

Wytwórnia ariekalóg gospodarczych „ENWE*- 
Nauma Wajnsztejna, Wilno ul. Trocka 9. Tel. 500. 

Do rybolóstwa wadę Sędane )     

w Wilnie i na prowin- 
cji wszelkiego rodzaju   Przyjezdny kupuje 

bronzy, srebra I t. d. 
Płaci najwyższe ceny. Adres: Biuro Ogłoszeń S. Ju- 

tana, Niemiecka 4, „Przyjęzdny*. 

starożytności 
jak meble, dywany, kilimy, makaty, pasy słuckie, 

| Sprawy handlu, eksportu, obróbki, kupna i sprzedaży 
lasów i drzewa 

Informacje z rynków drzewnych całego świata 

Rozporządzenia władz w sprawach leśnych i drzewnych 
Csloks:talt leśnictwe, przemysłu drzewnego i leśnego 

Traktuje tylko 1626 

DRZEWO POLSKIE 
jedyny wielki fachowy organ Polski. Nr. próbae gratis. 

Warszawa, Piękna 13, Telefon 112-96. 

    

    

    

"NA SEZON 

WIEN LEM 
otrzymaliśmy 

towary najnowszych deseni 

KAZIMIERZ RUTKOWSKI 
| J. DOMAGAŁA 
WIELKA 47, telef, 1402. 

Ceny niskie. Ceny niskie. 
1660-4 

  

    

      
    
Laboratorjum ... 

M. E. Abramowicz i A. Kenigsberg 
ANALIZY krwi, moczu, plwocin i t. d. 

ul. Mickiewicza 4 — Wilno — ul. Szopena 8. 

i | Nauczyciel rysunków | 
CH. KONIK a 

z 20-to letnią praktyką w miejscowych gimnazjach 

udziela lekcyj rysunków 
i przygotowuje do średnich i wyższych szkół w tymże za- 
kręsie. Przyjmuje od 5—7 wieczór. UL. olwocztwa 4—1. 

х ‹ (CD ETLD DAWKE) 

Druskio pensjonat „Orle Gniazdo” "Teresy Jundziłł, Po- 
. ganka 5. Willa świeżo odremontowana, z ele- 

ktrycznością, z Ogrodem. Pokoje sionezzne z oddzielnemi 
werandami. Kuchnia wykwintna, Cena wraz z utrzymaniem 
10 zł. dziennie. Zgłaszać się: Wilno, ul. Ofiarna Ż, m. 16 

albo Druskieniki. 1652 2. 

  

     
      

  

     
   

  

    

   

żyłki, sznury, haczyki i t p. w s.lepie materjałów piśmien. 

I. Ar 16427 kina, Wilno, ul. Wileńska 32. 

® ® 

Poszukuję mieszkania 
z 3ch pokojów i kuchni—możliwie w śródmieściu. 

Zapłacę 100—120 zł. miesięcznie. Oferty sub 
„mieszkanie“ do redakcji „Kurjera Wileńskiego".       

  

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*, 

: ! ańska 2, Tel. 99. Czycre od godz. 9-—8 pncł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 Redaktor działu gs О rzy ad 10 do 10.30 < we wtorki i piątki. Rękopisów Radak i ч Redakcja | Administracja Jagiell xyz PP pr: ppoł. «kogo : = pie o Pó przed połud. u 'ękopisów akcja nie zw „ аса 
ator pr. 

"CENA FZIANUMBERATY: miesięcznie x 
nia mioszkaaiowe—10 
Oddzia? w rodzie 

Wydawca: „Karier Wileśski”, S-ka z ofr. Sdp. 

uje od 3-2 pęs!, Ožiūszania 
adnoszericm d lub Li 

, (za ZG OM. Kia Era Poslaane ge. a wii 

przyjmują śię od 9 — 8. 

węłosząśń: B-si6 

Tey, Wyd. „Pogoń, Druk. „Par”, »!. św, Ignacogo 5. 

H. 1 T— 9 wiocz. Koi 
zstową 4 zł. a Tal, CENA AR: za wiersz przed tekstem—25 gr., w tekście I i II str. — 30 gr., III i IV str. — 25 gr., rz tekstam—10 gr., ogłosze. 

lersr rodak: , dla posz / ali ogł. сукоч 1 Šių 
LSP A bia ła 3 1 ja : 

Drukarnis — ul. $w. Ignacego 5. Tel, 

Atabelawe o 209/0 drožei, 0z!. 1 zasirzeteniarma mieįscs 10% drożej. Zagraniczne drotai. 
agłoszeń. łamowy. Administracje zastrzega sobie zrayo zmiany tarmigu druku 

Rędzktor odpowiećziainy József Jurkiewicz  


