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ul. Mickiewicza 13, tel. 476. 
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|Ku naprawie ustroju. 
Generalna debata budżetowa jest za* 

| zwyczaj chwilą, kiedy we wszystkich parla- 
| Mentach przedstawiciele stronnictw dają w 
| Swoich przemówieniach ocenę aktualnej sy” 
| tuacji politycznej oraz wypowiadają poglą- 
| dy na najważniejsze zagadnienia zajmujące 
| Tząd, parlament i opinię publiczną. W Sej- 

"| mie polskim debata ta trwała dość krótko, 
| tajęła niespełna dwa dni, jednak wszystkie 
т kluby zdążyły wypowiedzieć, przeważnie 
| Przez usta prez:sów, swoje credo politycz- 

j e, oraz zadeklarować swój stosurek do 
) rządu. 

Niektóre przemówienia stały bez- 

| Sprzecznie na wysokim poziomie i ogar” 
A  Niały csłość zagadnień stojących przed Pań- 

| Stwem, inńe znów ograniczone były do 
| Pewnych kwestyj specjalnie dane stron* 

Į nictwo interesujących. Dotyczy to przede- 
| Wszystkiem klubów * niepolskich, których 
|| Przywódcy ograniczyli się do deklaracyj, 
| Wprawdzie obszernie umotywowanych, któ- 

| re jednak wychodziły ze stanowiska dążać 
l interesów danej narodowości. Jedynie 

i | Poseł Reich w imieniu klubu żydowskiego, 
| me zaniedbując poruszenia kwestyj doty- 
| czących specjalnie Żydów, ujął swe prze- 

‚ | mówienie ze stanowiska ogólao-państwo- 

| Wego i zapowiedział rzeczowy stosunek do 
budżetu. 

Z pomiędzy zagadnień wysuwających 

| % м debacie na plan pierwszy za najważ- 
| Blejszą i nastręczającą w praktycznem roz- 

р 

“| Wiązaniu naiwiększe trudności uznać trzeba 
|  Teformę ustroju Państwa. Wszyscy są co 

do tego zgodni, że obecny stan faktyczny 
| Mle odpowiada literze przepisów konsty- 
e. tucji, Nie dlatego bynajmniej aby ie Rząd 
| omijał lub gwałcił. Są one poprostu od- 
|| Tzucone przez samo życie, jako nieodpo- 
„| Wlednie i wręcz groźne dla Państwa w 
+ Otecnych warunkach. 

Stronnietwa, które dotąd stają w ob- 

„| Tonie zasad sejmowładztwa, leżących w 
£., OSnowie konstytucji z 17 marca 1921 roku, 
т uż wprawdzie cokolwiek osłabionych przez 

Zmiany dokonane ustawą z dn. 2 sierpnia 
| 1026 r., nie decydują się jednak uczynić 
“| Użytku z przepisów, uzależniających od ich 
| Votum cały Rząd i poszczególnych mini- 

_ Strów. Zdają one sobie sprawę z tego, że 
| bowrót do stosunków z przed maja 1926 

| stwie, 

Ё :  Toku w tym zakresie, gdyby nawet by! re- 
| člnie możliwy, spotkałby się z powszech- 

Rym potepieniem i oporem w społeczeń* 
które, pomimo wszelkie braki i 

|] Wszelkie krytyki, nauczyło się oceniać róż- 
| _ Mlcę, jaka zaszła w sytuacji politycznej i 

Ę Rospodarczej Państwa w porównaniu z Ok- 
° | Tesem poprzednim. 

Krótką i trafną ocenę tej zmiany w 
| naszem życiu politycznem, nacechowaną 
|  bBrzytem wielką szczerością, dał w swem 

Przemówieniu przewodniczący klubu Bezp. 
Bloku Współpracy z Rządem, poseł Sławek: 

„Inaczej wyglądały rzeczy przed majem 1926 
Toku, inaczej wyglądają dziś. Coś się stało. Zo- 
Stały wprowadzone przez życie pewne zmiany w 
ukłądzie stosunków, określonym ścisłem brzmie- 
Niem konstytucji. Zostały wprowadzone pewne 
Zmiany, coś się inaczej odbywa, niż konstycja. 
Przez Sejm suwerenny uchwalona, miała zamiar 

Dziś chodzi o to, abyśmy znaleźli- formę 
З „Prawną dla ustalenia w konstytucji tej rzeczy, któ” 

  

Tą osiągnęliśmy w życiu, tak ażeby dawne przed- 
+ Majowe stosunki nie mogły powrócić*. 

Rzeczywiście, można powiedzieć, że do- 
konała się w-Polsce naprawa konstytūcji 
drogą eksperymentalną. Jasnem się staje 

%. 00 z niej powinno być usunięte, aby za- 
| Pewnić rządowi twórczą i planową działal- 

łalność, a parlamentowi—kontrolę i pracę 
ustawodawczą. Wszelka kontrola przestaje być 

nią, jeżeli przyswaja sobie bezpośrednio lub 
Pośrednio funkcje rządzenia. Posłowie, sta- 

ląc się ministrami, nie mogą być wyłącz” 
nłe delegatami swoich stronnictw, których   

wyrobienie polityczne w Polsce nie osiąg 
nęło jeszcze tego poziomu, aby potrafiły 

one dostosować swoje poglądy i dążenia 

do celów i interesów ególao-państwowych. 

Polityka parlamentarna iest wprawdzie 

sztuką rozumnego kompromisu, ale nigdzie 

nie znają tak cudacznych, na niezdrowych 

w swej treści paktach opartych kompro- 
misów, jak te, które w powojennej historji 

polskiej próbowały rządzić Państwem. Koa- 

Jicja socjalistów z narodową demokracją 
była kompromisem nieszczerym, pozor- 

nym, nie było w nim wyższego regulatora 
w postaci ogólnego interesu Państwowego. 

Biok konserwatystów z demokratami 

w Jedyńce zawiera w sobie niezawodnie 

elementy kompromisu, lecz kompromisu 

zdrowego,  regulowanego przez pewien 

czynnik zewnętrzny, reprezentujący w so- 

bie interes Państwa jako całości w swej 
czystej postaci. Ponadto konserwatystów z 

demokratami łączy w Jedynce wspólne 

zasadnicze stanowisko: solidaryzm społecz- 

ny i gospodarczy, Oraz negacja nacjonali- 

zmu, jako czynnika twórczego w życiu 

państ wowem. 

Istniało i zapewne istnieje pewne 

niedowierzanie w szczerość i trwałość tych 

ustępstw ze strony naszych konserwaty- 

stów. Niejeden sceptyk skłonny był mnie- 

mać, że uzdrowienie parlamentaryzmu nie 

jest ich istotnem wyznaniem wiary, że ra- 

czej doprowadzienie go do absurdu i zna- 

czne ograniczenie samej istoty parlamen- 
taryzmu, a w pierwszym rzędzie praw po- 

litycznych obywateli jest tym celem, do 

którego zmierza prawa część klubu Bezp. 

Bloku Współpracy z Rządem. 
Jeżeli się opierać na publicystyce i 

przejrzeć roczniki pism konserwatywnych, 
reprezentujących poglądy tej grupy,to moż- 

naby w rzeczy samej przyjść do takiego 

wniosku. Są jednak dekiaracje Świeższe i 
bardziej miarodajne i, jeżeli na nich oprzeć 
swój sąd o stanowisku polskiego konser- 

wzatyzmu, współpracującego z rządem, te 

należy stwierdzić, że wniosek powyższy — 

przynajmniej na chwilę obecną — byłby 

nietrafny. 

Leader grupy konserwatywnej w Je- 

dynce pos. Janusz Radziwiłł w swojem 
przemówieniu podczas generalnej debaty 

budżetowej wypowiedział pewne tezy, które 

nie mogą nie obowiązywać jego całej grupy. 

Noblesse oblige. W tezach tych mów- 

ca stanął na stanowisku „oŚwieconego de- 

mokratyzmu*, konieczności poprawy stru- 

ktary rolnej, solidaryzmu gospodarczego, 
wztkocnienia władzy wykonawczej i współ- 
pracy jej z parlamentem. To narazie wy- 

Starczy. Nie będziemy się doszukiwali żad- 

nych niedopowiedzeń, gdyż w danej chwili 

interesują nas te zagadnienia, dla których 

załatwienia został stworzony i istnieje Blok 
Współpracy z Rządem. Nawiasem mówiąc, 

zadziwia cokolwiek ta okoliczność, że w 
generalnej debacie budżetowej nie okazał 
ambicji do zabrania głosu obok przedsta- 

wiciela konserwatystów nikt z przywódców 

lewej części Bloku, czego należało się słu- 
sznie spodziewać | 

Tydzień ubiegły przyniósł bądźcobądź 

pewne wyjaśnienie co do spodziewanych w 

jesieni wniosków o zmianę konstytucji. 
Pos. Sławek w kategorycznej formie о4- 
grodził się od naśladownictwa wzorów ob- 
cych, od tendencyj, zmierzających do uni- 
cestwienia parlamentaryzmu i ograniczania 
prawa wyborczego. 

Byłoby, Oczywiście, przedwczesnem 
mówić już teraz © konkretnych zmianach 
w przepisach konstytucji. Rzeczy te są o- 
mawiane w różnych organizacjach, pracuje 
nad niemi szereg wysoce kompetentnych 
znawców i polityków. 

W ostatnim numerze „Przełomu* u. 

1 
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Instytut Nauk Handlowo-Gospodarczych 
Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie. 

Koedukacyjny zakład naukowy dla osób, które ukończyły conajmniej 6 klas 
szkoły średniej ogólnokształcącej (państwowej, lub prywatrej z prawami), albo—całko- 
wity kurs Średniej 3-letniej szkoły handlowej (po złożeniu egzaminów uzupełniających 
w myśl okólnika M-wa W. R. i O.P. z dn, 31.X-1927 r. A. III. A. 2—15797/27). 

Wydziały: 1) OGÓLNO-HANDLOWY, 
2) ROLNICZO-HANDLOWY. 

3-letni kurs nauki. 
Po przejściu I-go kursu, wspólnego dla obydwu wydziałów i dającego zasadnicze 

i zaokrąglone wykształcenie handlowe, orsz po złożeniu odpowiednich egzaminów, 
życzący mogą otrzymać świadectwo ukończenia Jednorocznej Szkoły Handlowej. 

Sekretarjat Instytutu, czynny codziennie od. godz. 8-mej do 14-tej, udziela infor 
macyj, wysyła na żądanie programy i przyjmuje podania. Da składanych podań nale- 
ży dołączyć: 1) ostatnie świadectwo szkolne, 2) metrykę urodzenia, 3) 2 fotografje 
oraz 4) 10 zł. wpisowego. 

Adres: Wilno, ul. Jagiellońska, Nr. 2, IV piętro (Dom T-wa Akc. B-cia Jabikowscy). 
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Ujemna ocena taktyki Litwy. 
GENEWA, 6.VI. (Pat). Szwajcarska agencja telegraficzna podaje: 

Na posiedzeniu Rady Ligi Narodów odbytem we środę przed połud- 
niem Beelarts van Blockland przedstawił sprawozdanie o stanie kon- 
fliktu polsko-litewskiego. Sprawozdawca wyraził ubolewanie, że ro- 
kowania polsko-iltewskie nie doprowadziły jeszcze do żadnych po- 
ważnych wyników i zakończył wyrażeniem nadziei, że możliwie ry- 
chło zostaną one jednak osiągnięte. 

Woldemaras dowodził, že na Litwie aresztowano członków 
uzbrojonych band, którzy chcieli obalić rząd w Kownie, opierając się 
o polskie terytorium. Rada Ligi Narodów, mówił Woldemaras, może 
wysłać swych przedstawicieli na rozprawę sądową do Kowna, ażeby 
się przekonać o prawdziwości przyteczonych faktów. 

Minister Zaleski oświadczył, że ma się tu do czynienia z fakta- 
mi zmyślonemi. Sir Austen Chamberlain dał wyraz ubolewaniu, 
że rokowania, nie postępują naprzód i potępił wprowadze- 
nie w Życie postanowienia iitewskiej Konstytucji, ma mocy której 
Wilno zostało uznane za stolicę Litwy. Akt taki jest prowokacją. 
Chamberlain spodziewa się, że do września zostaną w toku rokowań 
osiągnięte zadawałające wyniki. Paul-Boncour domaga się ustalenia 
terminu zakończenia rokowań. Przedstawiciel Niemiec von Schubert 
wyraził również oczekiwanie, że rokowania postępią naprzód, 

„ Woldemaras oświadczył, że źródło sporu tkwi w gwałcie pol- 
skiego generała Żeligowskiego, - który doprowadził do zajęcia Wilna 
przez Polaków. Litwa nie dopuściła się nigdy wobec Polski aktu pro- 
wokacji. Sprawozdawca Beelarts van Blockland oświadczył, że ustale- 
nie terminu zakończenia rokowań jest niemożliwe. Oczekuje on jed- 
nak, iż do września zostaną osiągnięte wydatne wyniki. 

Na wniosek Chamberlaina Rada zgodziła się powziąć decyzję w 
rzeczonej sprawie po przerwie potrzebnej na rozważenie i przygoto” 
wanie tej decyzji Po wznowieniu obrad przedstawiono Radzie rezo- 
lucję, wyrażającą oczekiwanie, że rokowania doprowadzą przed naj- 
bliższą sesją do wydatnych rezultatów. Na wniosek Woldemarasa 
odroczono powzięcie decyzji do posiedzenia popołudniowego. 

  

  
decyzją. 

    
Znamienne oświadczenie Chamberlaina. 

Brak dobrej woli u Litwy. 
GENEWA. 6. VI. (Pat.) Na dzisiej- 

szem porannem posiedzeniu Rady Ligi Na- 
redów Chamberlain wygłosił w związku ze 
sprawozdaniem Beelartsa van Blocklanda o 
a" polsko-litewskim następujące oświad- 
czenie: 

„Powiem tylko słów kilka w sprawie 
expose, które usłyszeliście pańowie przed 
chwilą. Ubolewam, że dopuszczono do tak 
znacznego opóźnienia podpisania proto- 
kułów konferencji krółewieckiej. Istotnie 
im „dalej czeka się na podpisanie protoku- 
łu jakiejś narady tem trudniej jest poro- 
zumieć się co do jego treści. Spodziewam 
się, że w toku rozmów jakie nastąpią w 
Genewie będzie można porozumieć się 
bezzwłocznie co do brzmienia protokółów 
i podpisać je bez żadnego opóźnienia. 

Co do incydentów wymienionych w 
expose przedstawiciela Litwy pragnę o- 
świadczyć Odrazu, że nie jesteśmy w moż- 
neści o tem dyskutować, ani też znać Ści- 
słość faktów, do których czyniono aluzję. 
Jednakże nawet gdyby one były ścisłe i   

nawet gdyby się wierzyło w ich prawdzi- 
wość, to byłoby jedna więcej racją bez- 
zwłocznego przyśpieszenia rokowań, do 
których: podjęcia wezwała obie strony Ra- 
da Ligi Narodów. 

Co się tyczy mnie osobiście, a nie- 
wątpliwie również i moich kolegów, expo- 
se, które przed chwilą usłyszeliście z 
ust naszego sprawozdawcy dotyczące od- 
bywających się rokowań wzbudziło w 
nas bardzo duże rozczarowanie. 

Rząd litewski przez usta swego przed- 
stawiciela oświadczył uroczyście wobec 
Rady Ligi Narodów, iż położy kres Stanc- 
wi wojny pomiędzy Litwą a Polską. U- 
słyszeliśmy również ze strony przedstawi- 
ciela Polski uroczyste obietnice poszano- 
wania niezawisłości i całości terytorjalnej 
Litwy. Rada zwróciła się zkolei do obu 
stron o niezwłoczne nawiązanie rokowań 
mających na celu podjęcie dobrych sto- 
sunków pomiędzy obu krajami. Upłynęło 
sześć miesięcy, a oto dzisiaj nasz sprawo- 
zdawca zmuszony jest powiedzieć nam, že 

RR WIOCCZESKANTACY KUBEYYROROWWKC EDOZYKOTSTNTORKÓŃ G CZROWECERMI ONZREKSKÓA UARZOBZEA 

kazał się pierwszy artykuł z serji zatytuło- 
wanej „Przed rewizją konstytucji", pióra 
znakomitego znawcy tych zagadnień i wy- 
bitnego polityka zobozu demokratycznego, 
Stanisława Bukowieckiego. Po ukazaniu się 
całości tej pracy nie omieszkamy omówić 
jej obszernie. Ciekawy projekt ogłosił tak- 
że senator dr. Motz w „Gazecie Polskiej” 
w Paryżu. 

Wydaje się już jednak teraz, iż osią 

zagadnienia w dyskusji publicznej i pracach 
Sejmu będzie kwestja wyboru Prezydenta i   

wyposażenia go w taki zasób wpływu na 

stosunek wzajemny Rządu i Sejmu, aby 

mógł on reprezentować w państwie taki 

sam czynnik stałości i autorytetu, jaki o- 
becnie via factfi związany jest z osobą 
Marszałka Piłsudskiego. 

Nic też dziwnego, że ostatnie, naj- 

bardziej ważkie słowo w tej kwestji nale- 

żeć będzie do tego, który ją na porządku. 

dziennym naszego życia politycznego po- 
stawił. 

Testis.   
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POWIEŚĆ REGJONALNA! 

„KAMIENICA 
u OSTRĄ BRAMĄ” 

WAKDY  NIEDZIAŁKOWSKIE -DORACZEWSNIEJ 

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

jera Wileńskiego". 

POWIEŚĆ REGJONALNA! 
1661 
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rokowania te nie postąpiły w sposób wi- 
doczny. 

Sprawozdawca nasz nie precyzując 
bynajmniej wyraźnie © co chodzi uczynił 
w ostatniej części swego raportu aluzję 
do jednego incydentu znanego nam 
wszystkim, który nieczawednie nie stano- 
wi postępu na drodze do celu, jaki prag- 
niemy osiągnąć, lecz może nawet być 
uważany za akt drażniący, akt prowoka- 
cji, sprzeczny z życzeniem wyrażonem 
przez Radę. Proszę usilnie przedstawiciela 
Litwy, ażeby dał dowód większego ducha 
pojednawczości, który był źródłem stwo- | 
rzenia Ligi Narodów i który winien kiero- 
wać międzynarodowemi stosunkami jej 
członków. 

Litwa jest niezależnym narodem-mło- 
dym. jest to naród mały i'z tego tytułu 
naród ten może być pewny — że tak po- 
wiem—podwójnej sympatji ze strony Rady 
oraz narodów, będących tak samo, jak 
ona członkami Ligi. O ile więc Litwa cie” 
szy się sympatją wszystkich, to dzieje się 
to jednak pod warunkiem, że nie użyje 
swej słabości w celu dalszego postępo- 
wania na tej samej drodze i uciekania 
się do prowokacyj, na które żaden wiel- 
ki naród nie ośmieliłby się pozwolić so- 
bie, gdyby mieł spór z równorzędnemi 
mu narodami. i 

Macie naszą sympatję. Chcemy załat- 
wienia sporu w sposób słuszny dla wszyst- 
kich. Nie wyrzekajcie się tei sympatji. 
Wszystkie narody potrzebują sympatji dru” 
gich. Prowadźcie w dalszym ciągu roko- 
wania w duchu dobrej woli i pojednaw- 
czości inie interpreiujcie fałszywie ostat- 
nich słów rezolucji, którą przed chwilą 
odczytał nam nasz sprawszdawca. Rada 
byłaby niezawodnie bardzo rozczśrowa- 
na, gdyby dowiedziała się za trzy mie- 
siące ponownie, żenie można było csią- 
śnąć żadnego dużego posiępu i gdyby 
dokunmienty, które będą jej złożone nie 
świadczyły o lepszej woli ze streny rzą- 
du litewskiego. Jest rzeczą nieodzowrą 
dojście do ustalenia pokoju w tej części 
= jest to celem, do którego dąży 

ada. 

Praga herlińska o oświadczeniu Chamberlaina. 
BERLIN. 6. Vi. (rat). Prasa berlińska do- 

nosi z Genewy 0 ostrem wyrażeniu się min. 
Chamberlaina na temat polityki litewskiej w wy- 
wiadzie udzielonym przedstawicielom prasy an- 
gielskiej. — „Vorwaerts" twiedzi. że min. Cham- 
berlain miał nazwać egłoszenie Wilna stolicą Lit- 
wy warjactwem. „Vossische Ztg.* podkreśla nie- 
zwykłą ostrość wypowiedzenia się min. Chamber- 
laina, który miał nazwać stanowisko rządu litew- 
skłego stanowiskiem prowokacyjnem, któremu 
trzeba położyć kres. Coby powiedziano—oświad- 
czył min. Chamberlain — gdyby Niemcy ogłosiły 
Strassburg swoją stolicą. Jest rzeczą niedopusz- 
czalną, ażeby mały kraj znajdujący się w najdsi- 
szym zakątku Europy siał ciągle niepokój. 

(Ciąg dalszy na stronie drugiej). - 
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Prace Sejmu. 
Dalsze obrady plenum. 

WARSZAWA, 6.VI (Pat). Na począt- 
ku dzisiejszego posiedzenia Sejmu załatwio-. 
no w pierwszem czytaniu ustawę w spra- 
wie ratyfikacji traktatu extradycyjnego ze 
Stańami Zjedn. Am. Półn., który to trak- 
tat przewiduje wydawanie przestępców, 
uchylających się przed wymiarem sprawied- 
liwości. Następnie przystąpiono do dysku- 
sji nad budżetem M-stwa Komunikacji. 
Sprawozdawca Kaczanowski (PPS) zazna- 
czył, że komisja przyjęła dochody z kolei 
w brzmieniu preliminowanem przez rząd, 
zwiększono jedynie czysty dochód ogólny 
Ministerstwa ze 134 na 147 miljonów, a 
wpłaty do skarbu państwa z 73 milj. na 90 
milj. pozatem komisja zmniejszyła wydatki 
nadzwyczajne z 229 milj. do 220. Referent 
z uznaniem podnosi ogromny rozwój ko- 
dejnictwa polskiego. Dochodowość kolei 
doszła już do 3%, co jest objawem wysoce 
pocieszającym. Przeciętna dochodowość 
kolei przed wojną wynosiła około 4%. 

Na zakończenie sprawozdawca doma- 
ga się podniesienia dochodowości z prze- 
wozu osób, bagażu i towarów o 40 milio- 
nów. Następny mówca pos Bryła (Ch. D.) 
omawia! sprawę komercjalizacji kolei, wy- 
rażając pogląd, że komercjalizację tę nale- 
ży jak najprędzej wprowadzić w życie 
a następnie domaga się opracowania prag- 
matyki służbowej. Klub mówcy głosować 
będzie za wszystkimi poprawkami, które 
zmierzają do poprawy bytu pracowników 
kolejowych. 

Pos. Chądzyński (NPR) stwierdza - 
gromne postępy w gospodarce kolejowej 
podkreślając, że wpływy kasowe z kwiet- 
nia i maja wynoszą o 20 miljonów więcej 
od wpływów w tychże miesiącach roku 
ubiegłego. Mówca sprzeciwia się komercja- 
lizacji kolei na zasadzie dekretu Prezyden- 
ta z 1926 roku i uważa, że należy opra- 
cować statut organizacyjny. Za jedną z naj- 
ważniejszych spraw uważa rewizję taryf 
wogóle, a w szczególności rewizję taryfy 
węglowej. Wielkim plusem budżetu M-stwa 
kolejowego są znaczne pozycje na inwe- 
stycje, a przedewszystkiem na budowę ko- 
lei Bydgoszcz-Gdynia orsz Kalety-Inowro- 
cław. Linje te mają niezmiernie ważne 
znaczenie dla naszego życia gospodarcze- 
go, gdyż tworzą najkrótsze połączenia po- 
między kopalniami węgla a portami mor- 
skiemi. Pos. Chądzyński sprzeciwił się 
wnioskom pos. Korneckiego (Kl. Nar.), 
które idą w kierunku skreślenia inwestycyj 
na przeszło 50 miljonów, między innemi 
6 miljonów przeznaczonych na urządzenia 
elektrotechniczne. Nazywa te wnioski po- 
litycznemi. 

Ostatni przemawiał pos. Solański 
(BBWR)przypominając,że pod względem ren- 
towności dopiero w ciągu dwu ostatnich 
lat zaszła korzystna zmiana. W roku 1926 
w zakresie taryf przewozowych dokonano 
zasadniczej zmiany, zastosowano mianowi- 
cie różniczkową taryfę, która obniża ko- 
szty przewozu na dalsze odległości. Reasu- 
mując przemówienie wnosi mówca o przyję- 
cie budżetu w brzmieniu przedłożenia rzą- 
dowego. o 

Po przerwie. 

Pe przerwie pos. Kuryłowicz (PPS.) 
w przemówieniu swem podniósł, iż pra- 
cownicy kolejowi przez zmniejszenie pobo- 
rów w ostatnich dwóch latach przyczynili 
się znacznie do zwiększenia dochodów ko- 
lei. Mimo to budżet nie zawiera żadnej 
podwyżki dla pracowników. Mówca apeluje 
do ministra, aby w najkrótszym czasie 
przeprowadził jednolitą organizację PKP. 
Pos. Sobolewski (BBWR) stwierdza, iż re- 
ferent budżetu M-stwa Komunikacji prze- 
kroczył granice wskazane dla sprawozdawcy. 

Praca jego bowiem była jednym ak- 
tem oskarżenia Ministerstwa. Nie znalazł 
on ani jednego słowa uznania i gdyby 
choć połowa jego zarzutów była umoty: 
wowana i słuszna nikt nie zawahałby się 
postawić ministra w stan oskarżenia. Spra- 
wozdanie to — oświadcza mówca — czyni 
krzywdę całemu kolejnictwu. Następnie 
mówca rozprawia się z poszczególnemi za- 
rzutami wysuniętemi przez referenta i 
oświadcza się przeciwko wnioskowi pos. 

Z całej Polski. 
i — Wycieczka Polek z Ameryki we 
Lwowie. Dn. 5 bm. o godz. 22 min.15 przy- 
była do Lwowa wycieczka Polek z Amery- 
ki. Dworzec główny był udekorowany fla- 
gami o barwach narodowych. Na peronie 
w salach recepcyjnych zgromadzili się na 
powitanie gości przedstawiciele władz cy- 
wilnych, wojskowych i miejskich oraz liczae 
delegacje związków i stowarzyszeń, zwła- 
szcza kobiecych. Po przybyciu pociągu or- 
kiestra kolejowa odegrała hymn narodowy. 
poczem przemawiali imieniem miasta pref 
Matakiewicz, imieniem komitetu przyjęcia 
p. Lubomirska, wreszcie powitała gości 
pos. Jaworska. Wycieczka zabawi we Lwo- 
wie dwa dni. 

— Olbrzymi pożar tariaków w Prze- 
myślu. W nocy z poniedziałku na wtorek 
o godz. 1-ej min. 30 wybuchł w Preemyślu 
olbrzymi pożar tartaków Michała Bystrzyc- 
kiego. Na miejsce przybyły wszystkie 0d- 
działy straży pożarnej. Akcja ratownicza 
trwa do tej pory. Miejsce wypadku otoczy” 
ły oddziały saperów, które również biorą 
udział w akcji ratunkowej. Dotąd zupełne: 
mu zniszczeniu uległa kotłownia, suszarnia 
oraz zabudowania tartaku. 

— Automatyzacja sprzedaży biletów 
kolejowych. W celu ułatwienia podróżnym 

    

Kapelińskiego o skreślenie 4 miljonów, na 
przeniesienie dyrekcji z Radomia do Chełma. 

Przemówienie min. Romockiego. 

Następnie zabrał głos min. Romocki, 

który stwierdził na wstępie, iż pos. Kacza- 

nowski referując budżet wydobył ze swego 

referatu dużo barwności, a nawet rewela- 

cyjności, niestety jednak kosztem ścisłości. 

Co się tyczy sprawy zasobów kolejowych 
minister stwierdza, iż mamy obecnie o 30% 
sumy obrotu rocznego materjałów w sta- 

nie zasobów mniej niż w roku 1924. W 

roku 1925 wymiana ciągła szyn wynosi 

400 km. a w roku bieżącym dojdziemy do 

800 km. Następnie minister dłużej omawia 

sprawę kosztów naprawy taboru i umowy 

zawartej w zakresie ze stocznią gdańską. 

Stwierdzając, że obecnie dokonywuje się 

rewizja tej umowy. S 

Omówiwszy szereg innych spraw te- 
chnicznych minister przechodzi do kwestji 

uposażenia pracowników kolejowych, ©- 

świadczając, iż troska o byt tych pracow- 

ników jest dla ministra niesłychanie bli- 
ska. Jeżeli rząd znajdzie pokrycie dla lep- 

szego uposażenia pracowników państwo- 

wych, to znajdzie się również możność 

poprawienia bytu pracowników kolejowych. 
Między temi dwiema sprawami istnieje 

iuncfim, z którym trzeba się liczyć. Co do 

rewizji taryfy to będzie ona ukończona 
przypuszczalnie za pół roku. 

W zakończeniu p. minister podkre- 

Ślił, że dąży do tego, aby mieć fachowego 

pracownika dumnego ze swej pracy i przy- 
wiązanego do niej, a zarazem dobrze płat- 

nego. Jest to najlepszy sposób, aby z or- 
ganizmu przewozowego polskich kolei 
państwowych wydobyć maksimum wydaj- 
ności. я 

Budżet Min. Pracy i Op. Sp. 
Po kofńcowem przemówieniu referen- 

ta pos. Kaczanowskiego, który zastrzegł 

się przeciwko temu, jakoby miał zniechę- 
cać pracowników kolejowych do pracy dla 
państwa, rozprawę nad tym budżetem u- 
kofńiczono, poczem |Izba przystąpiła do 

budżetu M-stwa Pracy i Op. Sp. Referent 
pos. Pragier (PPS) oświadczył, iż budżet 
tego resortu jest niezmiernie skromny. Mi- 
nisterstwo rozwinęło dodatnią działalność 
ustawodawczą w celu uporządkowania sta- 
nu prawnego. 

Co się tyczy wogóle ubezpieczeń spo- 
łecznych, to dzięki zrozumieniu tej sprawy 
ze strony przedstawicieli włościan dojrze- 
wa moment zastąpienia tej instytucji ubez- 
pieczeniem ludowem, które obejmować bę- 
dzie całą niezamożną ludność pracującą, 
nie zaś tylko utrzymującą się z pracy na- 
jemnej. Wreszcie referent wypowiada się 
та powiększeniem kwoty na doraźną akcję 
zapomóg dla bezrobotnych. Na tem obra- 
dy przerwano. я 

Budżet komonikacji w komisji senackiej, 
Pod przewodnictwem wicemarszałka 

Senatu Gliwica senacka komisja skarbowo- 
budżetowa rozpatrywała na posiedzeniu 
dzisiejszem budżet M-stwa Komanikacii. 
Referat wygłosił sen. Przybylski (BBWR.). 
Obecny na posiedzeniu min. Komunikacji 
Romocki przećstawił pokrótce stan kolej- 
nictwa w Polsce, poczem wywiązała się dy- 
skusja, w której zabierało głos szereg 
mówców. 

Sprawa ukralńskiego gimnazjum w Stanisła- 
МОМ. 

Pod przewodnictwem posła Kalinow- 
skiego (Wyzw.) odbyło się dziś posiedzenie 
sejmowej komisji oświatowej, na którem 
rozważaro wniosek klubu ukraińskiego w 
sprawie zamknięcia pięciu wyższych klas 
gimnazjum ukraińskiego w Stanisławowie. 
Po referacie pos. Rudnickiej (kl. ukr.) de- 
legat M-stwa Oświaty dr. Czerwiński wyja” 
śnił stanowisko rządu oraz oznajmił, że 
śledztwo w tej sprawie jest w toku. Nastę: 
pnie rozwinęła się dłuższa dyskusja, której 
jednak nie ukończono. Dalsze obrady od- 
roczono co soboty 9 bm. 

nabywania biletów peronowych i podmiej- 
skich, ministerst*o komunikacii ustawiło 
dotychczżs na wszystkich większych dwor- 
cach kolejowych ckcło 60 automatów do 
sprzedaży biletów veronowych, oraz kilka 
do sprzedaży błlesów podmiejskich. 

Automsty do sprzedaży biletów pero- 
nowych są już powszechnie znane, nato- 
miast automaty do sprzedaży biletów pod- 
miejskich budzą niemal sensację, gdyż po 
wrzuceniu monety, oprócz biletu, wydają 
także... resztę pieniędzy, a nadto, w razie 
wyczerpania się zapasu biletów, automaty 
mechanicznie zamykają otwory na pienią- 
dze i alarmują kasjera; są przytem tak 
precyzyjnie skonstruowane, że monety fał- 
szywe wyrzucają z powrotem. 

Dotychczas takie dwa automaty, wy- 
dające bilety podmiejskie wraz z resztą, 
ustawione są na dworcu głównym w War- 
szawie, dla sprzedaży biletów podmiejskich 
do Wilanowa i Pruszkowa. Ministerstwo 
komunikacji zamierza ustawić takie auto- 
maty także w innych miastach, gdzie ruch 
podmiejski jest znaczny. 

  

Popierajcie Ligę 
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| polska okazuje ią utl w wykonywaniu zaleceń Rady. 
GENEWA, 6.VI (Pat). Na dzisiejszem przedpołudniowem posiedzeniu Rady Ligi 

Narodów delegat Holandji van Blockland w swem sprawozdaniu z przebiegu rokowań 

między rządami polskim i litewskim w myśl zalecenia Rady z 10 grudnia r. ub. po- 

wiedział między innemi: : 
„Zmuszony jestem niestety stwierdzić, że rokowania te uznane przez Radę za 

nieodzowne dla ustalenia między oboma krajami dobrych stosunków, od których za- 

leży pokój nie doprowadziły jeszcze do pomyślnego wyniku i że się przedłużają 
bez widocznych postępów. Co się tyczy powrotu do Polski osób wysiedlonych w 

październiku r. ub, referent nasz otrzymał polecenie, aby wrazie wyłonienia się trud- 

ności zaofiarował swe usługi w celu ich usunięcia. Szczęśliwy jestem, że mogę poin- 

formować Radę o tem, że czterej duchowni, którzy znajdowali się w liczbie 11 wy” 

siedlonych osób, skorzystali z zarządzeń rządu polskiego, dotyczących powrotu osób 

wysiedlonych i na swą prośbę powrócili do Polski bez trudności. Rada przyjmuje bez 

wątpienia z zadowoleniem do wiadomości ten gest rządu polskiego i wyraża mu po- 

dziękowanie za dobrą wolę z jaką wykonywuje zalecenia Rady. 

Jestem przekonany, że z chwilą, gdy pozostałe osoby zechcą powrócić do Polski, 

władze polskie nie będą w tej mierze czyniły im żadnych trudności. Rezolucja z dnia 

10 grudnia ubiegłego roku stanowi punkt wyjścia w dziele uspokojenia i pojednania, 
jakie Liga Narodów prowadzi w tej części Świata. Rada mając na względzie trudności 

praktyczne, które pozostają do przezwyciężenia przy wykonywaniu tego dzieła uważa 

za wskazane przypomnieć, że oświadczając w swej wzmiankowanej rezolucji, że nie 

dotyka ona w niczem spraw co do których oba rządy mają poglądy odmienne, nie 

chciała przez to powiedzieć, że jedna ze stron może podejmować jakikoiwiek krok, 

któryby mógł wpłynąć ujemnie na postęp rokowań, albowiem strona, która podejmuje 
tego rodzaju kroki zajmuje niesłuszne stanowisko zarówno przy stole Rady, iak wobec 

opinji międzynarodowej. 

GENEWA, 6.VI (Pat). W swem dzi- 
siejszem przemówieniu Woldemaras raz 
jeszcze opowiadał Radzie Ligi historje o 
wojsku litewskiem, formowanem przez wła- 
dze polskie. Zdaniem Woldemarasa na te- 
rytorjum polskiem organizuje się wojsko 
litewskie, w celu wywołania rewolucji na 
Litwie i obalenia rządu Woldemarasa. Wol- 
demaras twierdzi, że pewna ilość umundu- 
rowanych żołnierzy tego wojska została 
pochwycona i osadzona w więzieniu. Wła- 
dzom litewskim—według oświadczenia Wol- 
demarasa—wiadomem jest nawet, že woj- 
sko to nosi nazwę pułku kowieńskiego. 

W dalszym ciągu Woldemaras obie- 
cuje wiele sensacyjnych szczegółów, doty- 
czących tej akcji polskiej, które mają być 
ujawnione podczas procesu, do którego 
przygotowują się obecnie władze admini- 
stracyjne i sądowe na Litwie. Woldemaras 
wyraża przy tej okszji życzenie, by sekre- 
tarjat Ligi Narodów był reprezentuwany na 
tym procesie. Na poparcie swych twierdzeń 
o przygotowywanym zamachu wojskowym 

GENEWA, 6.VI. (Pat). W końcu dzi- 
siejszego rannego posiedzenia Rady Ligi 
Narodów przewodniczący zaproponował 
przyjęcie następującej rezolucji: 

„Rada przyjmuje do wiadomości treść 
raportu przedstawiciela Holandji Beelartsa 
van Blocklanda w sprawie sporu polsko- 
litewskiego, aprobuje ten raport i ze wzglę- 
du na to, że aby układy podjęte między 
Polską a Litwą mogły dać pomyślne -re- 
zultaty w myśt rezolucji z dnia 10 grud- 
nia 1927 roku, powinny one doprowadzić   

rednie Woldemaraca o imperjalistycznych planach Polski 
Rzeczowa odprawa min. Załeskiego. 

na Litwie Woldemaras pokazuje Radzie fo- 
tografję paru umundurowanych osobników. 
Demonstrscja ta jednak wywołuje ogólną 
wesołość zarówno wśród członków Rady, 
jak i na Sali wśród publiczności i dzienni- 
karzy. 

W odpowiedzi na ten ustęp przemó- 
wienia Woldemarasa min. Zaleski jeszcze 
raz stwierdził, że żadnego wojska ani bard 
rząd pclski przeciwko Litwie rie organi- 
zuje. Jaką jednak wartość posiadają tego 
rodzaju informacje ze strony litewskiej do- 
wodzi tego incydent, który miał miejsce 
podczas konferencji królewieckiej, kiedy 
Woldemtaras odczytał na plesarnem zebra- 
niu depeszę z Kowna o napadzie zbrojne 
go oddziału, przybyłego z terytorjum pol- 
skiego na granicę litewską. Gdy zaś min. 
Zaleski po otrzymaniu wiadomości tele- 
graficznej od swego rządu wykazał Wolde- 
marasowi kłamiiwość jego wiadomości, ten 
ostatni zmuszony był tegoż dnia oświad- 
czenie swoje cofnąć. 

Treść proponowanej rezolucji. 
przed następną sesją Rady Ligi do sku- 
tecznych wyników, poleca przedstawicielo- 
wi Holanżji przedłożyć raport na przyszłej 
sesji, aby dać możność Radzie zajęcia się 
ponownie tą sprawą". Minister Zaleski о- 
świadczył, że rezolucję akceptuje. Wolde- 
maras zaznaczył, źe rezolucja ta zawiera 
dopełnienie do rezolucji grudniowej i pro- 
sił o czas do namysłu. 

Na popołudniowem posiedzeniu re- 
zolucja będzie ponownie poddana rozwa- 
dze członków Rady Ligi. 

Uparte stanowisko Woldemarasa. 
GENEWA, 6. VI (Pat). Szwajcarska agencja telegraficzna. Premier litewski Wol- 

demaras oświadczył w wywiadzie z przedstawicielami prasy na temat konfliktu polskc= 

litewskiego, że nie należy w tej sprawie spodziewać się sensacyjnych narad. Dalej 

premjer zaznaczył, że Litwa nie uznaje rozstrzygnięcia Konferencji Ambasadorów, 

przyznającego. Wilno Polsce. Woldemaras oświadczył następnie, że przybył do Gene- 
wy jedynie poto, ażeby zająć stanowisko w sprawie wydalań obywateli polskich z te- 

rytorjum Litwy. 

Projekt Hymansa a Polska i Litwa. 
„Siehodnia'' podaje, że według informacyj korespondenta „Telumon” podczas 

konferencji Brianda z Chamberlainem poruszany był również problem polsko-litewski. 
Chamberlain zaproponował przedłożyć rozpatrzenie całokształtu problemu Radzie Ligi 
Narodów, z tem, żeby sprawa ta była rozpatrzona w myśl kompromisowego projektu 
Hymassa, opracowanego w 1922 r., a który szedł po linji autonomii wileńskiego okrę- 
gu, w którym władza zwierzchnia naležalaby tak do Polski, jak do Litwy. W Wilnie 
musiałby być powołany osobny parlament. Jak podają z Genewy Polacy skłonniejsi 
są do przyjęcia.tego projektu aniżeli Litwini. W każdym razie nie należy liczyć, by 
sprawa ta mogła być przedłożona do rozpatrzenia obecnej sesji Rady Ligi Narodów. 

  

Min Zaleski referentem zatargu grecko-albańsk. 
GENEWA, 6 VI (Pat). Rada Ligi Narodów zarejestrowała porozumienie z prze- 

wodniczącym Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze orzz z ministrem 
Spraw Zagranicznych Holandji na podstawie którego członkom międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości przysługiwać będzie szereg ułatwień i prerogatyw oraz nie- 
tykalaość dyplomatyczna. Następnie Rada poruczyła min. Żaleskiemu przygotowanie 
na jedne z bliskich posiedzeń raportu w sprawie żądań albańskich co do własności 
Albańczyków w Grecji i mniejszości albańskiei w tym kraju. 

Sprawa incydentu w St. Gothard. 
PARYŻ, 6.VI (Pat). „Echo de Paris“ donosi z Genewy, iż Paul-Boncour ma 

zwrócić się do Rady Ligi Narodów z propozycją, aby nie uznała sprawozdania komi- 
tetu trzech jako równoznacznego z ostatecznem załatwieniem iucydentu w St. Gothard. 

PRAGA. 6. VI. (Pat.) „Prager Pres- | ma uchwalić rezolucję ogólną, potępiającą 
se" donosi z Genewy, że koła miarodajne | surowo kontrabaadę broni. Rezolucja ta 
uznały raport. komisji trzech w > mogła być uważaną za wyrażenie 

  
broni wykrytej w St. Gothard za niewy- | nagany władzom węgierskim ze względu 
starczający. Jednakże dla uczynienia za- | na udział ich w tej sprawie. 
dość opinji publicznei Rada Ligi Narodów 

    

Przed utworzeniem nowego rządu w Niem- 
czech. 

BERLIN. 6.VI. Pat. Jak donosi „Ber- w kołach obradujących rozważane były 
liner Tageblait” z Kolonji dzisiejsze obrady kandydatury, przyczem wymieniana była 
zarządu partji socjalistycznej mają na celu kaudydatura posła Hermana Mullera, jako 
ustalenie ogólnych wytycznych, które sta- kanclerza, posła Seweringa jako ministra 
nowić będą również podstawę dla konfe- spraw wewnętrznych, posła Hilferdinga, 
rencji pomiędzy prezydentem Hindenbur- jako ministra finansów. Pozatem stronnic- 
giem, przewodniczącym Reichstagu Loebem two socjalistyczie ma jeszcze żądać dla 
a pos. Mullerem, która spodziewaną jest siebie dwóch tek. 
na piątek. „Berliner Tageblatt" twlerdzi, że r     

Dzień polityczny. 
Bawiący od kilku dni w Warszawie 

prof. Herbaczewski spędził parę godzin W 
Sejmie, przyczem zwiedził nowy gmac 
Sejmu i obecny był na posiedzeniu ple: 
narnem Izby, poczem w kuluarach spotkeł 
się z dawnymi znajomymi z czasów kra* | 
kowskich, między innymi z płk. Sławkiem | 
z którym przez dłoższy czas rozmawiał: 

Prof. Herbaczewski 13 b. m. wygłosi 
w Instytucie Badań Międzynarodowych 0d* | 
czyt na temat stosunków kulturalnych na 
Litwie Kowienskiej, 
zdawców parlamentarnych odczyt o obec* 

a w klubie spraw0” 

nej sytuacji politycznej na Litwie Kowień" | 
skiej. 
Szawie do 1 lipca. 

Masz. Sejmu Daszyński odbył dziś. 
konferencję z przewodniczącym sejmowė! 
komisji administracyjnej i referentem wnio” | 
sków, dotyczących nadużyć wyborczych 
pos. Putkiem (Wyzw.) w sprawie zakresi 

Prof. Herbaczewski zabawi w War || 

działania w przyszłej nadzwyczajnej komi: 
sji sejmowej do zbadania nadużyć wyboi” 
czych. Marsżałek wyraził życzenie, aby WY” 
bór tej komisji przeprowadzić nie w formie 
walki przeciw jakiemukolwiek stronnictw || 
lub rządowi, a madto, żeby jeszcze prze 
wyborem nadzwyczajnej komisji sejmowe 
komisja administracyjna pozwoliła p. mi 
nistrowi Spraw Wewn. zapoznać się z na“ 
gromadzonym przez nią materjałem fakty” 
cznym. 

Referent pos. Putek wyraził zapatry” | 
poszczególnych wanie, że uprawnienia 

m 

członków komisji sejmowej jako referen* 
tów do zapoznania się z aktami urzędo* |- 
wemi i do zwolnienia urzędników z tajem” | 
nicy służbowej powinny być określone 
ściśle w regulaminie nadzwyczejnej komi 
sji, który ustali komisja administracyjna: 
Ponieważ regulamin powinien ustalić 24“ 
kres działania komisji sejmowej, przeto 
aż do jego ostatecznego zredagowania ma” 
terjał faktyczny należy przedłożyć rządowi * : 
do ewentualnego wypowiedzenia swyć 
uwag. Dla przygotowania tych formalności 
komisja administracyjna zbierze się wć 
wtorek dnia 12 b. m. (Pat). 

Skutkiem przeziębienia marszałek Sei“ — 
mu Daszyński zaniemógł i zmuszony jest 
pozostać przez kilka śni w łóżku. 

KI. Białoruski zgłosił do laski mar” 
szałkowskiej wniosek w sprawie areszto” 
wania posła białoruskiego Staganowicza; 
który został aresztowany, po odrzuceniu 
nagłości wniosku, zgłoszonego przez klub 
Białoruski przed dwoma miesiącami 24 
czyny popełnione przed uzyskaniem man” 
datu poselskiego. 

Obecnie dowiadujemy się, że Min. 
Sprawiedliwości zwróciło się do marszałka 
Sejmu na podstawie regulaminu sejmowe” 
go z żądaniem nieuwzględnienia drugieg0 
wniosku nagłego kl. Białoruskiego. 
nie to motywuje się art. 21 regulaminu 
sejmowego Oraz tem, że pos. Staganowicź 
musi pozostać w areszcie ze względu na 
toczące się przeciw niemu śledztwo. 

zs 

jak się dowiadujemy od posła Okuliczś 
nie stawiał on na posiedzeniu Sejmowej Komis 
Spraw Zagranicznych pytania min. Zsleskiemu W. 
sprawie ogłoszenia Wilna stolicą Republiki Litew* 
skiej, gdyż fakt ten nie wydawał mu się bynaj- 
mniej niepokojącym. 

Najzupełniej podzielamy ten pogląd. Wilno 
w naszem pojęciu nigdy nie przestało być stolicń | 
Ziem Litwy Historycznej, skoro więc p. Wolde” 
maras zdecydował się umieścić stolicę swego pań” 
stwa właśnie w Wilnie, w granicach Rzeczypospo” 
litej, to upatrujemy w tym krotu z całą sątysfak* 
cją skłonność premiera litewskiego do odstąpie* 
nia od koncepcji narodowego państwa kowień” 
skiego i do wznowienia tradycyjnch stosunków, | 
łączących niegdyś całą Litwę Historyczną z Polską: 

ad | 

— 

Najwłaściwszą przeto cdpowiedzią rządu 
polskiego na powyższy krok p. Woldemarasa by* 
łoby, naszem zdaniem, wydanie ustawy, przy” 
wracającej dawny herb Rzeczypospolitej: po ł4* 
czenie na jednej tarczy Orła Białe” 
go z Pogonią. 

W ten sposób najwymowniej zadokumento* 
wanem by zostało przychylne stanowisko rządu 
polskiego wobec niespodziewanej oferty p. Wol- 
demarasa. 

  

Kronika telegraficzna. 
m Cofające się do Mandźurji wojska pół- 

nocne zabierają ze sobą nietylko tabory kol 
Pekin-Mugden, lecz również wielkie masy mater 
jałów innych kolei z Chin, uniemożli* 
wiając w ten sposób komunikację. 

= Zniszczenia zapasu phosgenu znajdują” | 
cego się w jednej z fabryk „położonej w pobliźu 
Drezna, domagają się w specjalnej rezolucji socja” 
liści sascy. 

= Pokój między Kościołem, a państwem! 
w Meksyku — jak podaje dziennik „Wordl* — { 
stał się rzeczywistością. Spodziewają się, że Wa” 
tykan zatwierdzi w najbliższych dniach osiągnię” 
te porozumienie. 

m Argentyna pokonała Egipt w stosunku 
3:0 w półfinałach w amsterdamskich zawodach 
piłki nożnej. 

»= Delegacja Estońskiego Zgromadzeniś | 
Narodowego wyjechała z Tallina wczoraj do Bu“ 
dapesztu celem złożenia rewizyty parlamentowi 
węgierskiemu. 3 

= Wystawę malarską polskiej artystki P 
ea otwarto w sali R. Duncana w 

aryžu, 
r; = Przybył do Angiji J. 1. Paderewski £ 

malžonką na pokładzie okrętu transatlantyckie| | 
„France”. Pasażerowie okrętu, których wiel 
pianista czarował w czasie podróży swą grą, zg0” /. 
towali mu przed opuszczeniem pokładu entu: 
styczną owację. : 

Zawiesiła wypłaty w dn. 2 b. m. słynaś 
wytwórnia filmowa „Nordisk* w Kepenhadze. р 

w Kolonji Wileńsk. GOŁĄB | 
  

W dniu 6 złapany 
bm. został pocztowy, młody, koloru sz8* 
rego. Na ER ma pierścień ze znakami 
6 & 111 orzeł 

Nr 1, Bronisław Trzeciak. 

  

Adres:_Kolonja Wileńska |
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№ LWoWie. 
Lwów przybrany w zieleń rozkosz- 

nych brzóz gościł u siebie w dni Zielo- 
nych Świątek kilka zjazdów — wśród któ- 
rych najmniej głośnym i rzucającym się w 
Oczy był zjszą4 nauczycieli geografji. Był to 

_ Todzaj soboru czy zgromadzenia narodo- 
wego (otworzył go minister Dobrucki) roz- 

3 ważającego w jaki sposób przywrócić w 
Połsce siłę geografii, znaczenie tej gałęzi 
tak bardzo potrzebnej do wzrostu pełaego 

BI mocarstwowego. Przecież ziemia polska 

j
a
k
 

s 

jest pedstawą, na której wszystko inne 
rośnie i rozkwita. Bez ziemi u stóp gdzież 
bogactwo narodu, gdzież jego dusza, wola 
wzbicia się wgórę i szybowania? Jakžesz 
przeto nie mówić o tej ziemi? Jakże nie 
znać tej ziemi, nie widzieć jej krasy i nie 
rozumieć jej form i tajemnic. Życie gospo- darcze, życie polityczne, życie duchowe, 
włącznie aż do najwyższych drgnięć, prze 
cież to wszystko jest rezultatem tej jednej 
ziemi u stóp naszych. Ojcowie nast wciągu 
tysiącleci schodzili ją wszerz i wzdłuż — 
wspomnienie to jest w nas, widzimy, czuje- 

| my, rozumiemy Ojczyznę. Nauka geogratji 
p _ zwłaszcza o Polsce wymaga reformy. Kie- 

dyś zastenawiali się nad tą nauką Kołątaj, 
k Mickiewicz, Pal. Powinna przestać być 

abstrakcyjną, nudną, suchą, oschłą, głupią 
a powinna się stać rozkoszą, otwierać wro- 
ta Sezamu, budzić miraże. 

„ Zjazd we Lwowie był przedziwnym 
zjazdem. Nauczycielstwo polskie «ówiio o 
duchu wielkiej królewskiej gałęzi wiedzy, 

į bez której nie może być wzrostu i rozkwi- 
tu człowieka. 
szechnych, 

Nauczycielstwo szkół pow- 
nauczycielstwo szkół średnich, 

> nauczycielstwo szkół wyższych. Zatem naj- 
_ bardziej cisi, skromni, najprościejsi doty- 

‚ k. kający chłopa, robotnika, każde dziecko w Polsce i ci w uniwersytetach na wyższym 
posterunku uczący i kierujący. Zebranie w 

_ jedności, logiczne w swoich duchowych 
__ hierarchjach radziło, organizowało. 

Opowiedzi:ć o tym zjeździe to dotknąć 2. się jednej stronicy, stroniczki budującej się 
"Polski. Bo na zjeździe był wysoki ton i 
wysokie poczucie odpowiedzialności. Prze- 
szło 500 osób z całej Polski dzieliło się 
ze sobą dobytem doświadczeniem. 

Zjazd trwał trzy dni. Duszą jego był 
Rorer ten wielki bojownik o narodową 
polską geografję—przy nim Pawłowski z 

3. Poznania. Delegaci z Krakowa, Warszawy 
i Wilna stanęli do pomocy. 

Geografia w Polsce musi być siłą i 
dźwignią. Czas jest ostatni rozumieć, że 
trzeba poznać swój dom (przez.125 lat 

 - nie mogliśmy tego czynić) znałeść rynki 
zbytu w oddali, wreszcie podać rękę SWO- 

| im ziomkom na drugiej półkuli Przed na- 
mi otwierają się morza—lądy—nad nami 

| _ powietrze. 

“| polskich*. 

Wielkie zagadnienie, które doptero o 
" mocarstwowej roli Polski PRE 

Od Redakcji. Otrzymujemy tych parę 
słów od prof. M. Limanowskiego, który był 

> delegatem Uniwersytetu St. B. na Zjeździe 
geograficznym i wygłosił referaty p. t. „O 
tak zwanych zdarzeniach na wycieczkach 
geograficznych”, Orsz „Topologja miast 

  

Z muzyki. 
Królowa kinematografu, operetka w 3 

aktach Kolla. 

Libretto—jakie takie—muzyki ani na 
lekarstwo.  Sztuczydło utrzymują przy 
życiu p. Elna Gistedt, doskonała w roli 
rozbrykanej diwy kinematograficznej oraz 
p. Wyrwicz—Wichrowski, który wniósł na 
scenę lekki — w dobrym smaku styl ko- 
medjowy. Dobrze odegrali swoje role pp. 
Rychłowska, Jasiński, Lenk, Dąbrowski 
oraz Detkowski. Występ młodej siły ope- 

|  retkowej p. Szczęsnej wypadł korzystnie. 
Szkoda tylko, że zasoby wokalne posiada 
artystka nawet na operetkę zbyt nikłe. 

Całość prowadził sprawnie  kapel- 
A mistrz p. Kochanowski. 

  

Dr. Sz. 

życie białoruskie. 
— Zmiany w Radzie „Praświety”. 

W dniu 26-go ub. m. odbyło się w Wil- 
nie posiedzenie prezydjum Centralnej Ra- 
dy Białor. T-wa Oświatowego „Praświeta , 
zasadniczo składającego się z 5 osób, pod- 
czas którego, opierając się na uchwale 
zjazdu wojewódzkiego „Praświety'* w Mo- 
łodecznie, członkowie jej Aleksander Wier- 
nikowski—wice-prezes I. Šwiryd—sekretarz 
i Teodor Wiernikowski—skarbnik, z szko- 
dliwą dla T-wa i intrygancką działalność 
usunęli większością głosów z Rady Cen- 
tralnej „Prašwiety“ jej członków: A. Jati- 
mowicza i M. Stankiewiczównę. 

Spodziewać się należy, że radykalna 
ta decyzja położy wreszcie kres tarciom i 

'zatargom, których widownią była ostatnio 
„Prašwieta“. 

  

RUCH STRZELECKI. 
Zawody strzeleckie na Polesiu. 
W dniach 26, 27, 28 i 29 maja odbyły się w 

Sarnsch na Polesiu okręgowe zawody strzeleckie, 
zorganizowane przy współudziale osób, grupują” 
cych się pod znakiem B. B. Grupę Parlamentarną 
Bezpartyjnego Bloku reprezentował na zawodach 
grupy poleskiej, pos. Olewiński. W zawodach 
wzięły udział następujące organizacje: Związek 

Ё - Strzelecki, Sokół, Koła Myśliwskie, wojsko i policja. 
T i EZ CE 
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Krwawe zajście przy ul. Zawalnej. 
„Oaegdaj na ulicy Zawalnej około do- 

mu Nr. 66 wynika bójka, w której rej wo- 
dził zamieszkały przy Trakcie Batorego 
Nr. 40 Michał Giedrojć, Zaalarmowany po- 
sterunkowy z 1-go Komisarjatu P. P. Wła- 
dysław Zdzienicki starał się uspokoić awan- 
turników. Ci jednak nietylko, że go nie 
usłuchaii, ale jeden z nich, mianowicie 
wspomniany wyżej Micheł Giedrojć obrzu- 

  

cił wykonującego obowiązki służbowe funk- 
cjonarjusza kamieniami. 

Post. Wł. Zdziennicki użył w obronie 
własnej orsz osoby trzeciej broni palnej, 
kładąc Giedrojcia trupem na miejscu. Tru- 
pa przewieziono do kostnicy Św. Jakóba. 
W tej sprawie władze sądowe wszczęły | 
Śledztwo. 

  

Wieści i obrazki z kraju. 
Zbuntowani chłopi walczą z bolszewicką strażą 

graniczną. 
(Tel. od wł. korespondenta ze Stołpców). 

Na skutek niesłychanego terroru jaki od 
pewnego czasu stosują władze sowieckie na Bia- 
łejrusi Sowieckiej wśród chłopów-kułaków pow- 
stało tam silne wrzenie, które znajduje wyraz w 
coraz to częściej zdarzających się wypadkach 
zbrojnych wystąpień chłopskich przeciwko w'a- 
dzom sowieckim. Wypadki zamordowania nauczy» 

cieli wiejskich, którzy w większości są zarazem 
„podpolnikami* С. P. U. są ostatnio na porządku 
dziennym. Onegdaj znowóż we wsi Żuki naprze- 
ciw pow. wołożyńskiego doszło do krwawego 

| starcia między ludnością tej wsi a stacjonującym 

| w pobliżu oddziałem straży granicznej. Wywiązała 
się formalna strzelanina. Zbuntowani chłopi zaata- 
kowali straż graniczną, biorąc ją do niewoli. Do= 
piero nadejście oddziału wojskowego i auta pan- 
cernego po dłuższej walce, w której z obu stron 
padło kilkanaście ofiar, władzom sowieckim uda- 

ło się opanować sytuację i uwolnić pojmaną straż. 

Większość mieszkańców wsi Żuki powędro- 
wała pod eskortą do Mińska.   

Budowa kolei Mołodeczno—Nowogródek. 
W uzupełnieniu do wiadomości o bu: 

dowie kolei na linji Słonim—Nowogródek— 
Mołodeczno dowiadujemy się, że na po- 
krycie kosztów budowy tej linji zaintereso- 
wane wydziały powiatowe zaofiarowały na- 
stępujące udzisły: wydział powiatu moło- 
deczańskiego 25 proc, ogólnych kosztów 
budowy linji kolejowej, biegnącej przez te- 
rytorjum powiatu w postaci gruntów, pod- 
kładów, robocizny oraz gotówki, z warun- 
kiem jednak, że trasa kolei biec Ledzie od 
granicy powiatu mołodeczańskiego w kie- 
runku Rakowa, a następnie przez Gródek 
i Izabelin do Mołodeczna; powiat nowo- 
gródzki—pokrycie ezęści kosztów budowy 
trasy od granicy powiatu aż do stacji No- 
wojelnia, w postaci pokrycia kosztów wy- 

kupu gruntów, terenów pod budowę stacyj 
kolejowych oraz podkładów i potrzebnych 
dla linij biegnących przez terytorjum po 
wiatu; powiat słonimski—20 proc. kosztów 
budowy w postaci gruntów, podkładów, 
robocizny i placów pod budowę dworców. 

Wreszcie powiat wołożyński zactiaro- 
wał grunta pod trasę i podkłady z warun- 
kiem, że trasa biec będzie po linji nakreś- 

wyższe zastrzeżenia co do kierunku, moż- 
na stwierdzić, że udziały jakie zapropono- 
wały poszczególae powiaty są dość duże. 
Jest to miarą, jak bardzo potrzebna jest 
projektowana nowa linja kolejowa na naj- 
bardziej zaniedbanym odcin'u ziem p6L- 
nocno-wschodnich.   

O pomoc poszkodowanym rolnikom. 
Na (skutek ostatnich klęsk żywicło- 

wych, jakie nawiedziły tereny powiatów 
mołodeczańskiego, postawskiego i brasław- 
skiego, wiele gospodarstw rolnych ponio- 
sło ogromne straty. Kasy komunalne wspo- 
mnianych powiatów uwzględniając ciężką 
sytuację poszkodowanych rolników, zwró- 
ciły się do władz o pomoc finansową. 

Ogólna suma strat, wywołanych temi klę- 
skami sięga 500 tys. zł. Na skutek prośb 
wspomnianych kas Bank iospodarstwa 
Krajowego zgodził się zasadniczo przyjść 
z pomocą finansową poszkodowanym rol- 
nikom przez udzielenie im odpowiednich 
pożyczek. > 

Próba ucieczki groźnych więźniów. 
W dniu wczorajszym więźniowie Ko- 

zakowski, Grudowski i Patoch, odsiadujący 
karę za zabójstwo wywiercili w podłodze | 
dziurę. przez którą dostali się do kuchni, a 
stamtąd na dziedziniec, skąd przez mury 
chcieli uciec. Na dziedzińcu natknęli się je- 
dnak na dozorcę, który pełnił straż wię- 

KRONIKA TROCKA, 
— Echa požaru w Trokach. Przeprowa- 

dzone dochodzenie ustaliło, że w nocy z 27 na 
28 IV r. b. w Trokach spaliły się następujące za- 
budowania: dom mieszkalny i skład oraz 90 dę- 
sek, drzewo opałowe i drobny inwentarz gospo- 
darczy Albina Łakowicza (a nie Zakowicza, jak 
omyłkowo było podane w poprzednim raporcie, 
wskutek błędu telefonogramu policyjnego, oraz 
dom mieszkalny, lodownia, skład, część ubrania 
i przedmioty gospodarcze Bolesława Łakowicza. 
Ogólne straty wynoszą 52.750 zł. Pożar powyższy 
wybuchł przypadkowo. 

' KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA, 
Tragedja żołnierza K. O. P. 

Przed paru tygodniami na odcinku świę- 
ciańskim żołnierz 20 baonu K.O. P-u 
Skowroński pod wpływem agitacji litew- 
skiej zbiegł do Litwy. Litwini zbiega ode- 
słali do Kowna, gdzie go namawiano, by 
zasilił szeregi litewskich oddziałów dywer- 
syjno-wywizadowczych, działających na po» 
graniczu polsko-litewskiem. Skowroński z 
całą stanowczością odrzucił czynioną mu 
propozycję, oświadczając, iż ną niekorzyść 
państwa polskiego dział:ć nigdy nie będzie. 

Tymczasem onegdaj również na od- 
cinku święciańskim placówki K. O. P-u 
zostały powiadomione, iż władze litewskie 
zamierzają wydać zbiegłego z szeregów K. 
O. P-u żołnierza. 

Natychmiast wyznaczona została spe- 
cjalna komisja dla przyjęcia zbiega. Fak- 
tycznie przedwczoraj na wymienionym od- 
cinku Skowroński wydany został władzom 
połskim. Nie mógł оп jednak przeboleć 
nierozważnego kroku i postanowił sam 
sobie wymierzyć sprawiedliwość. W celu 
więc samobójczym, zręcznym ruchem wyr- 
wał od w pobliżu stojącego żołnierza bag- 
net, zadając sobie kilka pchnięć w piersi. 

Skowrońskiego w stanie ciężkim u- 
lokowano w pobliskim szpitalu. 

— Przemytnik organków. Funkcjo- 
narjusze K.O.P. 20 bat, zatrzymali znanego 
przemytnika Grosmańa który wiózł przez 
Kowno do Polski 1200 organków. Gros- 
man został aresztowany i organki skonfi- 
skowano. 

— Samobójstwo czy zabójstwo. O- 
negdaj na dworcu w Nowoświęcianach za- 
uważono ledwie dającego znaki życia An- 
toniego Lachowicza, syna bufeciarza st. No- 
woświęciany. Sprawa ta osłonięta jest na- 
razie tajemnicą, której wyjaśnieniem zajmą 
się władze bezpieczeństwa. Są jednak wszelkie 
dane, iż dramat ten ma podłoże roman- 
tyczne. 

— Zwrot na lepsze. W niedzielę od- 
była się pierwsza Od czasu istnienia Pol- 
ski zabawa i przedstawienie litewskie, na 

zienną. Więzień Kozakiewicz rzucił się па 
dozorcę z nożem. Pośpieszyli mu z pomo- 
cą pozostali dwaj więźniowie. Dopiero we- 
zwany z pobliskiego komisarjatu oddział 
policji obezwładnił i osadził z powrotem 
w celach niedoszłych zbiegów... 

  

którem była licznie reprezentowana inteli- 
gencja polska z burmistrzem m. Nowoświę- 
cian p. Świrbutowiczem na czele oraz ofi- 
cerowie K. O. P. Pomiędzy inteligencją 
polską, a litewską dają się ostatnio 
zauważyć coraz to lepiej układające się 
stosunki. 

KRONIKĄ BARANOWICKA. 

— Aresztowanie sprawcy pożaru 
wsi Kregle. Jak już donosiliśmy, przed 
kilkoma dniami wybuchł we wsi Kregle 
pow. baranowickiego olbrzymi pożar, któ- 
ry pochłonął kilkadziesiąt gospodarstw, 
pozbawiając połowę mieszkańców wsi da- 
chu nad głową. Straty, wynikłe skutkiem 
pożaru, wynoszą 300 tysięcy złotych. Wła- 
dze bezpieczeństwa ujęły wczcraj sprawcę 
pożaru. Jest nim Piwiński, który dopuścił 
się czynu podpalenia przez zemstę. Piwiń- 
ski został aresztowany i osadzony w wię- 
zieniu w Baranowiczach. 

pierwszych dniach września otwarte zosta- 
ną w Baranowiczach targi przemysłowo- 
rolnicze. Przewodniczącym komitetu targów 
został mianowany burmistrz m. Baranowi- 
czz Pióro- Dębiński. 

KRONIKA RUDZISKA. 

— Pomysłowy oszust u kierowni- 
ka szkoły. Przed kilkoma dniami do kie- 
rownika miejscowej szkoły p. Franciszka 
Szmigla zgłosił się jakiś osobnik, który 
przedstawiwszy legitymację na nazwisko Jó- 

'zefą Głębockiego, nauczyciela z Bohorod- 
czan w województwie stanisławowskiem 
opowiadał, że przyjechsł na Wileńszczyznę 
w poszukiwaniu posady dla swej siostry, 
która złożyła już odpowiednie podanie 
przychylnie potraktowane przez Wileńskie 
Kuratorjum Szkolne. Osobnik ów wtrącił 
przytem nawiżsem, że po drodze został 
okradziony i że byłby p. Franciszkowi 
Szmiglowi b. wdzięczny, gdyby ten poży- 
czył mu pieniądze na podróż do Warsra- 
wy, które on Głębocki natychmiast po 
przybyciu do Warszawy odeśle pocztą. P. 
Szmigiel nie podejrzewając niczego złego 
pożyczył kilkadziesiąt złotych, więrząc, że 
otrzyma je z powrotem. 

Wiara jednak, jaką p. Szmigiel w 
Głębockim pokładał zawiodła, bo oto с- 
negdaj Głębocki został w Warszawie are- 
sztowany i jak się okazało kierownik szko- 
ły powszechnej w Rudziszkach p. Szmigiel 
był jednym z wielu, którzy padli ofiarą po- 
mysłowego oszusta. ` 

    

lonej przez komitet planėw. Pomijajac po- * 

  

Dziś: Boże Ciało. 

      

Czwartek| Jutro; Medarda. 

Wschód słońca--g. 2 m. 56 
cz'r4Ca | Zschód 5 g. 19 m. 36 

METEOROLOGICZNĄ, 
  

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. 5. В. х dn. 6. VI. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 753. Temperatura średnia 
4-107 С. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający południowo-zachodni. Półpochmurno. Prze- 
lotny opad. Maksimum na dobę+- 12 С. 

Tendencja  barometryczna — spadek, a na- 
stępnie wzrost ciśnienia. 

OSOBISTE. 

= Dyrektor Uniwersyteckiej Bibljoteki 
Publicznej i kierownik bibljoteki im Wróblew- 
skich dr. Stefan Rygiel powrócił ze zjazdu bibljo- 
tekarzy oraz zjazdu bibljofilów we Lwowie i cb- 
jął urzędowanie. 

MIEJSKA. 

— Tabór. Wil. Straży Ogniowej powię- 
ksza się. Onegdaj w warsztatach miejskich ukoń- 
czono budowę nowego wozu rekwizytowego do 
użytku Wileńskiej Straży Ogniowej. c= 

— Wyznaczenie miejsc kąpieli. W najbliż- 
szych dniach ma być dokonana inspekcia miejsc 
na rz. Wilji przeznaczonych do kąpieli. Stwierdzo- 
no bowiem, iż w wielu miejscach napisy zabra- 
niające kąpania się miejseach niebezpiecznych 
zostały zniszczone. 

SAMORZĄDOWĄ. 

— Pierwsze zebranie Rady Wojewódzkiej 
Jak się dowiadujemy pierwsze organizacyjne ze- 
branie Rady Wojewódzkiej odbędzie się prawdo- 
podobnie jeszcze w końcu b. m. Przewodniczącym 
Rady Wojewódzkiej — jak wiadomo — jest p. 
wojewoda, który też i ustala termin zwołania po- 
siedzenia Rady Wojewódzkiej. 

WOJSKOWA. 
— Biskup Bandurski zaproszony na świę- 

te 1 p. Sap. Leg. im. gen. Tadeusza Kościuszki. 
Dnia 3.VI delegacja cficerska 1. p. Sap. „Leg. im. 
gen. Tadeusza Kościuszki przybyła do Wilną pro- 
516 ]. E. ks. biskupa Władysława Bandurskiego 
na święto pułkowe w. dn. 10 VI b. r., podczas 
którego będzie odsłonięty i poświęcony pomnik 
szefa 1 p. Sap. Leg- Naczelnika Narodu Tadeusza 
Kościuszki. ` 1 

Uroczystość powyższą obiecał zaszczycić 
swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospelitej. 

De usilnej prosby delegacji J. E. ks. biskup 
Bandurski się przychylił i wyjeżdża w dn. 8.VI b. 
r. do Modlina. : 

— Pobór rekrutów. W dnia 8 b. m. ko- 
misja poborowa dokona o: poborowych, 
zamieszkałych na terenie lil, IV, Vi VI komisarja- 
tów policyjnych, których nazwiska zaczynają się 

я at 2 i ląd pobotowych r. 1907 b astępnie przegląd poborowych r. ę- 
dzie przerwany do dnia 23 b. m. W dniu 25 b. m, 
komisja poborowa dokona przeglądu tych pobo- 
rowych r. 1907, którzy z jakichkolwiek przyczyn 
nie mogli się stawić do komisji poborowej we 
właściwym terminie. Dzień 25 b. m. będzie osta- 
tnim dniem ulgowym dla poborowych. Po ‚ Эт 
terminie wszyscy poborowi, ktėrzy uchylą się od 
przeglądu będą pociągani do odpowiedzialnošci 
sądowej. 

— Przyjmowanie ochotników, Dnia 8 b.m. 
komisja poborowa dokona przeglądu ochotników, 
urodzonych w r. 1908, 1909 i 1910. _ 

Z KOLEI. 

— Letnia inspekcja dróg kolejowych. Ww 
przyszły piątek t. j. 8 b. m. udaje się na linje 
kolejowe Zahacie — Olechnowicze — Mołodecz- 
na specjalna komisja kolejowa Wileńskiej Dyrek- 
cji Kolejowej, celem zbadania stanu torów kole- 
jowych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Jaka korzyść ze studjów w Ameryce? 
Staraniem Zarządu Bratniej Pomocy P.M.A. U.S.B. 
w Wilnie dnia 9 b. m. o godz. 8-ej wiecz. w Sali 
Sniadeckich Uniwersytetu St.fana Batorego p. 
Wacław Bielecki, b. student Fundacji Kościusz- 
kowskiej, b. student Uniwersytetu w Chicago i b. 
prezes Of. „International Studens Association of 
U.S.A.“ wygtosi odczyt n. t. „Jaka korzyść ze 
studjów w Ameryce". Poruszone zostaną nastę- 
pujące punkty: 1) Fundacja Kościuszkowska, 2) 
Jak otrzymać stypendjum? 3) Studja na Amery- 
kańskich Uniwersytetach, 4) Student i studentka 
w Ameryce, 5) Sztuka powodzenia ekonomiczne- 
go Stanów Zjednoczonych, 6) Co o nas myślą 
Amerykanie? 7) Polacy w Ameryce. 

Słowo wstępne wygłosi prof. A. Parczew- 
į Ski, Po odczycie odbędzie się dyskusja. Wstęp 
wolny. : 

— Przyjazd studentów łotewskich do 
Wilna. Onegdaj przybyła do Wilna wycieczka T-wa 
Polaków studentów Uniwersytetu Łotewskiego w 
Rydze, która zamierza zwiedzić w Polsce miasta   | 

— Targi przemysłowo = rolnicze. W; 

} 

  

uniwersyteckie, wybitne ośrodki kulturalne, prze- 
mysłowe i gospodarcze oraz nawiązać žywszy 
kontakt z organizacjami akademickiemi na po- 
szczególnych uniwersytetach polskich. 

Wczoraj wycieczkowicze złożyli wizytę p.o. 
wojewody p. Dworakowsktemu poświęcając resztę 
dnia na zwiedzenie Wilna, oraz zapoznanie się z 
miejscowemi organizacjami akademickiemi. 

W dniu dzisiejszym sympatyczni goście wy- 
jeżdżają do Warszawy. 

SPRAWY SZKOLNE. 

< W gimnazjum im. kr. Zygmunta Augu- 
sta w Wilnie są wolne miejsca we wszystkich kla- 
sach z wyjątkiem piątej. 

Podania do ki l-ej można wnosić do 
kancelarji gimnazjum (M. Pohulanka 11) do dnia 
25 czerwca i egzaminy wstępne rozpoczną sę 27 
czerwca © godz. 8 rano. 

Podania do pozostałych klas można wno- 
sić do dnia 10 czerwca i egzaminy wstępne roz- 
poczną się dnia 15 czerwca o godz. 11. 

|  ,=— Dyrekcja Liceum Filomatów (z prawa- 
mi szkół państwowych) zawiadamia, że egzamina 
do kl. wstępnej i I-ej odbędą się 27 i 28 czerwca. 
Do innych klas egzamina lekcyjne można skła- 
dać od 15 do 27 czerwca, zwykłe 28 i 30 czerwca. 

Zapisy do Liceum Handlowego trwają do 
$ lipca, następnie od 16 sierpnia. Warunkiem 
przyjęcia tu jest ukończenie 6 yęlas szkoły Sred- 
niej lub zakładu równorzędnego. 

Podania przyjmuje codziennie kancelarja 
szkolna (Żeligowskiego 1 m. 2) od godz. 10 do 
2 popoł. 1819.2 

„— O racjonalne wykorzystywanie pod- 
ręczników szkolnych. Wobec lekceważenia przez 
duży procent nauczycielstwa podręczników szkol- 
nych i zmuszania młodzieży do korzystania wy- 
łącznie z notowanego wykładu, Ministerstwo O- 
światy wydało okólnik, w którym zaleca nauczy- 
cielstwu racjonalne wyzyskiwanie podręczników 
szkolnych. : : 

inisterstwo stoi na stanowisku, iž pod- 
ręczniki są równie ważnym czynnikiem w pracy 
szkolnej, jak wykład i ćwiczenia laboratoryjne. 
Przestrzegając nauczycielstwo przed lekceważe- 
niem podręczników, Ministerstwo potępia sta- 
nowczo dyktowanie wykładu, uważając ten spo- 

KRONIKA. 

„ stów teatrów wileńskich. 

  

sób nauczania za niecdpowiadający wymaganiom 
dzisiejszej pedagogiki. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Ubezpieczenie od wypadków a banki. - 
W związku z wejściem w życie ustawy o ubez- 
pieczaniu od wypadków nieszczęśliwych, banki 
wileńskie zwróciły się z prośbą do władz mini- 
sterjalnych o zwolnienie ich od obowiązku ubez- 
pieczenia od wypadków swpch praccwników. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
— Udaiał haierczyków w prscesji. Zarząd 

chorągwi wileńskiej Związku Halerczyków wzywa 
wszystkich swych członków do stawienia się w 
dniu dzisiejszym o godz. 9 rano w lokalu sexre» 
tarjatu celem wzięcia udzizłu w procesji. 

— Ulgi paszportowe dla wycieczkowiczów 
Władze ministerjalne uwzględniając zabiegi poczy- 
nione przez Związek Hallerczyków, wyraziły swą. 
zgodę na udzielenie ulg paszportowych wszyst- 
kim uczestnikcm wyc eczki hallerczyków, udsją- 
cej się w końcu b. m. do Francji, ceiem wzięcia 
udziału w uroczystościach. związanych z przypa- 
dającą na b. m. dziesiątą rocznicą zakończenia 
wojny. : 2 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Doroczne Walne Zebranie Polskiego 
Towarzystwa Botan cznego odbędzie się w Wil- | 
nie w dniach 8—9 czerwca r.b. Uroczyste otwar- 
cie Zjazdu odbędzie się w piątek 8 b. m. o godz. 
12-ej w sali im. Sniadęckich (gmach główny U.S.B. 

Wejście od ul. Świętojańskiej. | 
Wstęp wolny. 
— Wileńskie Towarzystwo Fiłozoficzne. 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie się м - 
sobotę 9 czerwca b. r. o godz. 8 więcz. w Semi- 
narjum Filozoficznem Uniwersytetu, Prof. Uniw. 
Warsz. Dr. Władysław Tatarkiewicz wygłosi od- 
czyt p. t. „Fazy rozwoju filozofji*. Wstęp wolny 
dla członków Towarzystwa wprowadzonych 
gości. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

—Walka piekarzy z ośmiogodzinnym dniem 
pracy, Onegdaj niektóre piekarnie zwolniły swych 
pracowników, którzy stanowczo zaprotąstowali 
przeciwko zmuszaniu ich do pracy ponad ośm 
godzin dziennie. Wszyscy zwelnieni złożyli skar- 
gę w Inspektoracie Pracy. 

LITERACKA. 
— Środa Literacka. Wczorajsza Sroda Li- 

teracka zgromadziła, jak zwykle licznych przed- 
stawicieli literatury, Sztuki i nauki. Atrakcją był 
odczyt p. Stanisławą Węsławskiego i dr. Tadeusza 
Szeligowskiego 0 muzyce murzyńskiej i o jei 
wpływie na muzykę europejską. 

Ciekawy wykład ilustrowany byż pieśniami 
murzyńskiemi w bardzo oryginalnym układzie i 
rytmice. 

Szcze. 
dy Literack 

  

ółowe sprawozdanie z ostatniej Sro- 
ej zamieścimy w następnym numerze. 

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. 

Z POGRANICZA. 
— Wysiedlenie. Onegdaj zaowu władze li- 

tewskie w rejonie N. Trok wysiedliły na terytore 
jum polskie 7 os6b. - 

> — Nie powiodło się. Przedwczoraj na Od- 
cinku N. Troki pod osłoną nocy usiłowało w 
sposób niele alny przedostać się z Litwy do Pol- 
ski kilku osobników. Natknęli się oni jednak na patrol K. O. P-u, która wezwała nieproszonych 
ości do poddania. Odpowiedzią owych osobni= ów był grad kul rewolwerowych, jaki posypał 

się na żołnierzy K. O. P-u. Po krótkiej walce osobnicy owi cofnęli się z powrotem do Litwy. 
Identyczn adek miał miejs ; 

Druskienik. Y "9 jsce w rejonie 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski sala „Lutniać, Wyst 

Heleny Kamińskiej. Dziś ukaże się po m sė tni w sezonie wodewil V.ltera K< lio „Gwiazda tilmu*, W roli tytułowej wystąpi artystka teatrów „Nowości" i „Perskie oko* Helena Kamińska. 
Ceny E zniżone. _ 
— Jutrzeįsza premjera. W piątek premjera | 

wesołej krotochwil: Bissons i Marsa „Niespodzian- | 
ki rozwodowe”, 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fsla 435 mtr. 

CZWARTEK 7 czerwca. 
10.15. Transmisja nabożeństwa z Katedry 

Poznańskiej. 12,00. Transmisja z Wsrszśwy. Sy- 
gnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej, komunikat 
lotniczo-meteorologiczny nadprogram. '6.00—17.00, Transmisja z Warszawy. mi rolnicze. 17,00— 
18.30. Transmisja z Warszawy. Koncert popularny, 
18.40—19.05. Audycja literacka. Zradjofonizowane 
nowele Wandy Miłaszewskiej w wykonaniu arty= 

c 19.05—19.30. „Higiena 
szkolna” odczyt z działu „Higjena* w głosi- dr. 
Janina Bortkiewiczówna. 19,35—20.00 ransmisja z Warszawy. „Conrad-Korzeniowski* odczyt wy- pa dr. Emil Breiter. 20.30—22.00.%Transmisja z atowic. Koncert poświęcony muzyce polstiej. 
22.00—22.30.Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, komunikaty P. А. Т., policyjny, - sportowy i inne. 
22.30—23 30. Transmisja muzyki tanecznej z War- szawy. 

PIĄTEK 8 czerwca. 
13.00. Transmisja z Warszawy. Svgnał cza- 

su, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 17.00— 17.15. Muzyka z płyt gramofonowych firmy J. Wek- sler w Warszawie ul. Marszałkowska 132. 17.15— 
17.30. Chwilka litewska. 17.30—17.40. Komunikat 
harcerski. 17.45—18.55. Audycja iiteracka. „Wese- le na Wileńszczyźnie". Obrazek radjotoniczny w układzie i wykonaniu uczenic Semin:rjum Nau- 
czycielskiego Królowej Jadwigi i uczniów gimnazjum 
im. Ad. Mickiewicza w 
wacki-Prus* odczyt z działu „Literatura* połą- czony # recytacją wygłosi Józefa Chrucka. 19.30— 19.55. Skrzynka pocztowa wygłosi kierownik pro- gramowy P. R. w Wilnie Witold Hulewicz. 19.55. ; Komunikaty i rozmaitości. 20.15—22,00, Transinis- | ja z Warszawy, Koncert popularny. 22.00—22,39, Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, komuni- katy P. A. T., policyjny, sportowy i inne, | 

Sprawozdanie z działalności wileńskiej 
: radjostacji. 

czerwca mija 6 miesięcy funkcjonowani rozgłośni wileńskiej. W ciągu tego czasu nadano ze studja wileńskiego: Odczytów i audycyj poł- 
skich—444, odczytów i chwiiek litewskich — 58, odczytów i chwilek białoruskich—17, komunikać tów—101, koncertów 148. Stacja pracowała w tym okresie (łącznie z transmisjami) 1322 godzin. W dniu I grudnia 1927 r. na terenie Wileńskiej Dy- rekcji Poczt i Telegrafów było aparatów odbior- czych 2.914; do dnia 1 maja b, r. zarejestrowano 8.272 w czem ną Wilno przypada 5.961 w 

W.Inie. 19.05—19,30. „Gło- | 
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Ruch wydawniczy. 
Bibljoteka biologiczna. 

Zaczęło wychodzić, pod redakcją prof. dr. 
J. Wilczyńskiego, nowe zbiorowe wydawnictwo 
rzyrodnicze, które pod wspólnym tytułem  „Bi- 

Bijoteka Biologiczna" pomieszcząć będzie prace: 
1) © poszczególnych, najbardziej pospolitych i 
powych zwierzętach lub roślisach, ich anatomii, 

iigolozji 1 biologji; 2) o zespełach biologicznych; 
3) © poszczególnych zjawiskach i teorjach biolo- 

Icznych w ujęciu referatowem, krytycznem lub 
istorycznem. „Bibljoteka Biclegiczna“ przezna- 

czona jest dla nauczycieli szkół średnich i po- 
wszechnych, dla studentów przyrodników i me- 
dyków, dla uczniów starszych klas glmnazjum, a 
wreszcie dla tych wszystkich z pośród wykształ- 
conej inteligencji, którzy pragnęliby swą wiedzę 
przyrodniczą pogłębić, ugruntować lub rozwinąć. 
Cechuje ją nietylko wysoki poziom naukowy, lecz 

iek i przejrzysta forma, orsz dobóri obfitość 
lustracyj i tablic. Dotąd wyszły następujące pra- 

ce: Nr. 1 Witold Adolph: „Żaba”, podręcznik da 
ćwiczeń zootomicznych dla przyrodników i na- 
uczycieli, z 83 rys. i tablicami barwnemi (cena 

> № wileńskim braku. 
— Ostrożniej jeździć na rowerach. Bole- 

sław- COZ jadąc ul. Wileńską na rowerze w.po- 
bliżu ul. Mickiewicza upadł, przyczem ska'eczył 
sobie głowę do krwi. Po nałożeniu przez pogoto- 
wie ratunkowe opatrunku, Czopell o własnych 
siłach udał się do domu. 

— Handlarz wojskowym drutem. Na ul. 
Subocz został zatrzymany Hirsz Szołom zam. w 
Oszmianie, który wiózł drut, pochodzenia woj- 
skowego, wagi około 200 k'g. 

‚ ‚ — Ucieczka młodziana Miedziana. Edward 
Miedzian Mickiewicza 3, zameldował o ucieczce   

mata Po Wincentego lat 17, z rowerem wart. 
zł. 
— Pojmanie zawodowych złodziei. Na te- 

renie [V komis. w czasie obławy zatrzymano za- 
wodowych złodziei: Aleksandra Wotczyca i Piotra 

""SPORT. 
Lekka atletyka. 

Pierwszy dzień mistrzostw okręgowych 
pań. 

Dnia 6.VI b. r. rozpoczęły się mi- 
strzostwa okręgowe pań, obesłane przez 

a Makkabi, Pogoni i R. K. S. 
„Sila“. 

Wyniki w pierwszym dniu mistrzostw 
osiągnięto następujące: Е 

Przedbiegi 60 mtr.: I przedbieg: 1) 
Lewinówna (Makkabi) 9 5., 2) Dolińska 
(Makkabi). II przedbieg: 1) Halicka (Po- 
goń) 9,80, 2) Rodziewiczówna (R. K. Sp. 
„Sila“). 

Wieś 100 mir: 1) Lewinówna 14,8, 
2) Šnipiliska (Makkabi), 3) Noresszternėow- 
na (Makkebi). 

Bieg 800 mtr.: 1) Halicka 3:44, Poza 
konkursem Lewinówna ustanawia rekord 
okręgu wynikiem 3:34. 

Skok wdal z miejsca: 1) Lewirówna | › 
210 cm. (rek. okręgu), 2) Halicka 193 cm. 
3) Wojtkiewiczówna (Pogoń) 192 cm. 

Skok wdal z rozbiegiem: 1) Lewi- 
nówna 403 cm. 2) Dolińska 385 cm. 3) 
Wojtkiewiczówna .374 cm.   

Rzut dyskiem dowolną ręką: 1) Le- 
winówna 26 mtr.82 (rekord okręgu), 2) Ha- 
licka 19 mtr. 33, 3) Jodelikówna (R. K.S. 
Siła) 18 mtr. 31. 

Rzut kulą oburącz; 1) Lewinówna 
16 mtr. 34 (rekord okręgu) 9.48 pr. +- 
6.86 lewą, 2) Halicka 12 mtr. 09, 3) Sni- 
piliska 11 mtr. 56. 

Rzut oszczepem oburącz: 1) Lewi- 
nówna 37 mtr. 69 (rekord okręgu). 

Lewinówna wykazuje świetną formę. 
Ogólna klasyfikacja pierwszego dnie: 

Makkabi 24 pktów, Pogoń 12 pkt. Siła 
1 pkt. 

Wioślarka. 

Otwarcie przystani Pogoń. 

Komunikują nam, iż otwarcie przy- 
stani Pogoni, które miało się odbyć w dn. 
10.VI odbędzie się nieodwołalnie 24 VI. 
Przesunięcie terminu otwarcia spowodowa- 
ne zostało wypsdkiem (strzaskanie 2 ło- 
dzi) jaki miał miejsce na przystani klubu 
przed kilku dniami: o czem swego czasu 
dozosiliśmy. 

W sprawie Wszechpolskich Związkowych 
Regat Żeglarskich na jeziorze Trockiem. 

Dnia 30 maja r. b. o g. 7-ej wieczór odby- 
ło się pierwsze zebranie Komiteiu Organizacyj- 
nego Wszechpolskich Związkowych Regat Żeglar- 
skich na jeziorze Trockiem. 

Na zebranie przybyli członkowie Zarządu 
oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w osobach: 
p.p. dr. Czarnowskiego, J. Rochowicza, W. Szu-   

mańskiego z dyrektorem L. Szwykowskim na 
czele, wojskowy klub sportowy reprezentował 
kpt. Szymański. Obradom przewodniczył dyr. L. 
Szwykowski informując zebranych, że udział swój 
w regatach zapowiedziało przeszło 30 żaglowców 
ze wszystkich Yacht-Klubów z całej Polski, 
WADRYA w skład Polskiego Związku Żeglar- 
skiego. 

Komitet ustalił datę 29, 30 czerwca i 1 lip- 
ca, w których to dniach mają się odbyć regaty 
oraz powołał komitet wykonawczy w osobach 
dyr. L. Szwykowskiego — prezesa, komandora 
Blinstrupa — skarbnika i referenta turystyki Ha- 
lickiego — sekretarza. Jednocześnie uchwalono 
podzielić prace przygotowawcze na 5 sekcyj, a 
mianowicie: sportową, kwaterunkową, propagan- 
dową, komunikacyjną i finansową; przewodnictwo 
nad pracami w poszczególnych sekcjach i przy- 
gotowanie wniosków dla dalszych prac odło- 
żono na następne posiedzenie, które odbędzie 
się dnia 8-go czerwca, t. j. piątek r. b. — w ga- 
binecie dyrektora L. Szwykowskiego (Bank Go- | 
spodarstwa Krajowego, Śniadeckich 8) o godz. 
1.ej wieczór. 

Obiecujący młodzieniec. 
Juljsn Sawicki 20-to letni „chłopak wsiowy“ 

zamiast pomagać ojcu w roli jął się przeprowa- 
dzania tranzakcyj handlowych. Ponieważ jednak 
nie miał spacjalnych kwalifikacyj kupieckich inte- 
resy szły nieszczęśliwie. Trzeba było płacić weksle, 
a tu pieniędze stale brakowało i brakowało. Po- 
trzeba jest matką wynalazków. to teź Sawicki po 
długich namysłach znalazł sposób. Pedrobił wek- 
sel na nazwisko Załmana Łościka i wekslem tym u- 
regulował najbardziej naglący dług. 

Sprawka wykryła się I nie doszły miljoner 
powędrował ma posterunek policji, a następnie 

przez więzienie na Łukiszkach na ławę oskarżo 
nych. Sąd dał swoją ocenę tego rodzaju tranžak- 
cjom handlowym przez wyrok, skazujący go na 
dziesięć miesięcy więzienia. 

KINA i FILMY. 

„„Korsarze puszczy”. 
(Kinem. Miejski). 

Niby coś z Mayne-Reida, coś Coopera, ja- 
kieś reminiscencje z naszych lat chłopięcych... 
a jednak inne. Wierny, doskonale odtworzony, 
utrzymany w stylu, obraz — dziś już „histo- 
ryczny”. 

bz: Starannie opracowany z zachowaniem wszel- 
i kich, charakterystycznych dla epoki, najėrobniej- 
jszych nieraz momentów i szczegółów. „Metro- 
| Goldwyn* ma już, pod tym względem wyrobioną 
merkę („Bardelys“, np.). 

Fabuta, z natury rzeczy, niewybredna, ale 
, skonstruowana dobrze, konsekwentnie. Nie obe- 
| szło się oczywiście i tym razem, bez pewnej do- 
zy specyficznie amerykańskich naiwności, w da- 

; mym wypadku, jednak, to zbytnio nie raziło. 
! Туру— Ъ. trafne, b. charakterystyczne i cie- 
kawe. Niezły major, dobry ordynans, żywa a 
przytem stylowa panna, b. interesujący Indjanie 
Porucznik — bohater całej historji — poprawny, 
choć czasem, odrobinę — za sztywny. 

Piękne zdjęcia krajobrazowe i inne. Djalo- 
gi młodej pary — niebaralne. 

Psiakomedja „nad program“ mila i dowcir- 
nie pomyślana. 

£ Co do poprzedniego programu, o którym 
nie zdążyliśmy napisać, to należy pochwalić za- 
rząd kina Miejskiego za niezwykle interesujący 
film z rodzaju naukowych; zdjęcia ruin przedhi- 
storycznego miasta i krajobrazów w Colorado 
(jeden ze Stanów Zjednoczonych A. P.) Oby jak- 
najwięcej takich. (sk) 

  

O L SKA 
jest 25 zrzędu państwem, gdzie w wyjątkowo krótkim czasie 

zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości, 

najbardziej poszukiwana na rynkach światowych herbata angielska 

LYONS'A 
Do nabycia we wszystkich handlach kolonjalnych w całej! Polsce. 

Jen. Przedst. Teofil Marzec, Warszawa, Marszałkowska 89, Mazowiecka 5. 

Kino=Teatr 

„NókI0d” 
ul. Wileńska 38. 

0 
11
91
 

PARTER od 1 zt., Balkon 70 gr. Dziś! Szczyt erotyzmu. Zachwyczjący film o czarują- 
cych kobietach, o najczystszej miłości, o salonach tonących w blaskach. Film, który wy- 
wołuje Ł s ® 66 najwspanialszy dramat miłości. W rol. główn. 

i Śmiech, „Szansonistki Urocza ANNI ANDRA i kusząca i namiętea 
HANNI WEISSE. UROCZE GIRLSY! Atrakcyjne szlagiery paryskich rewjetek. Rewje 

pieknych kobiet. Seansy od godz. 6, 8 i 10.15. 1827 

PARTER OD 80 GR. Dziś wielki podwójny program: 

  

KINO aktach, będący odpowiedzią na pytanie czy wolno rodzicom dlazaspokojenia własnego 
4 egoizmu poświęcić Diia IOZWOŚÓW. Róle główne kreują Clara Cow i Einar Hansen. 

„BOLONIA szczęście dziecka? 8 t: i I ‚ 2) RKL Pe i RZ CORE 
w arcywesołej komedji w 8 akt., osnuty na tle zalotów młodej dziewczyny do znakomite- 

Mickiewicza 22. | syty pot. „PAN SZUKA ŻONY”. Początek © godz. 5.30, ost. 10.25. 1828 
Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Nadzwyczajnie ciekawy film, rozwiązujący problemat życia 

Kino seksualnego obecnej uczącej się młodzieży. Film ten Oparty jest na tle motywów słynnego 
A „сгосезц, który się toczył dość niedawno w Berlinie. 1826 

` 66 towarzyski dramai obyczsjo- (7 „Pletadillj | „MIŁOŚC MATURZYSTY““ ttrorsi śe eco 
Wielka 42. zmusi każdego nieroztropnego młoczieńca do opamiętania się, gdyż przedstawia tragedję 

przedwczesnego rozwoju. Film dla rodziców, pedzgogów i młodzieży. W rolach głównych 
nowa gwiazda ekranu GRETE MOSHEIM i WOLFGANG ZILZER. Nad program: farsa w 4-ch aktach. 

KINO 

„LUX 
Mickiewicza 11. 

Ceny zniżone od 40 gr. Dziś wielka sensacja ostatnich czasów! 
z 1 S AE66 Fascynująca sztuka z życia współ- 

„Giełda mi OSCI © czesnego. W rolzch głównych ry- 

wal Valentino IGO SYM, NINA VANNA Vert Salv.tti i Marlene Dietrich. Film o kolo- 
salnem napięciu sensacyjnem. Początek o godz. 3-ej. 1825 

Każdy, komu droga jest przyszłość naszej młodzieży, winien poprzeć wzniosły i piękny cell 

Kino Kolejowe Program od dnia KE SĮ Ž KRWI 10-cio aktowy. dramat histo- „Ognisko* | act ĄZĘ (Nonsieur Beautaite) гусспу * соязбм Ludwika XY. 
podług noweli Bootha Tarkingtona p. t. „M-r Beaucaire". Rzecz dzieje się w Wersalu pod Paryżem 
i w angielskiej miejscowości kąpielowej Bath. W rol. główn.: RUDOLF VALENTINO i BEBE DANIELS. 

(obok dworca Csłkowity dochód z kina w dniu 8 i 9 czerwca r. b. przeznacza się na opłacenie wpisów szkolnych za 
kolejowego). niezamożnych uczniów Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie. 

Początek seansów o godz. 6, 8 i 10, w niedziele i święta o godz. 4, 6, 8 1 10. 1822 
  

Od dn. 4 do 8 czerwca r. b. włącznie będą wyświetlane filmy: 

ж zań 46 Dramat z życia dzikiego Zachodu na 
„Korsarze puszczy tle walk z Indjanami w 8 aktach. W 

falturalno-Oświatowy rolach głównych: Tim Me Coy i znany z „Wielkiej Parady* Karol Dane. Nad pro- 
SALA MIEJSKA gram: 1) Życie bez troski*, historja o dwóch psach w 2 aktach. 2) „KOKO ROZ- 

SIEWA BAKCYLE* kom. w 1 akcie. Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna 
(Ostrobramska 5) od g.5.30,w niedziele i święta od godz 3.30. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i świę- 

ta o godz. 4-ej. Następny program: „ZEW MORZA“. 

"Too o lo o o ooo ooo o ole oo] 
  

Specjalne laboratorjum 

     

dla amatorów fotografów „Rembrandt į MASZYNY MŁYŃSKIE В 
= Wilno, ul. św. Jańska 6. m. 2, telef. 12-88. © ale. kaspry, motory rope Dies] 

ywoływanie, kopiowanie, powiększanie pod kierownictwem d ryjery, turbiny, m я » 
ы azowe, transmisje, pasy, gurty gazę, 

maga) S Tado i GOA czai 5 Siatki, olejarnie poleca na dogodne 
B spłaty: Biuro pe izno ackiowe 

KAPELUSZE xx: | g sr. STOBERSKI, wino M ekiewicza 27, tel 12? 47. 18248 i męskie ” 7 ’ > * 
> |-0> |-0>|-0>|-0>|-0>|-O> |-0>|-0> |-0>( J-O> | -0> | -O> |-0> | 0>|-0>|-0> | -0>|-0-|-Ó>| 

  

  

OGŁOSZENIE. 
Wydział Powiatowy w Brasławiu 

poszukuje kierownika Apteki Sejmikowej w Brasławiu. 
Warunki wynagrodzenia do umówienia. Posada może 

być do natychmisstowego objęcia. 
Kandydaci winni przedłożyć: 
1) Życiorys własnoręcznie napisany, 
2) dowód obywatelstwa polskiego, 
3) odpis dyplomu, 
4) metrykę urodzenia, Žž 
5) odpis świadectwa z poprzedniej pracy. 

. (—) Z. Januszkiewicz, 
Przewodniczący Sejmiku Brasławskiego. 

ETD AV VISI: ZOOETÓY AZOTY DY МЕТОЕЛРОЕЕСКСШРЕОСОМЕ ЛАИ 2Е ЕЛЮБЫЕКТУЕЗИТЫЮНТИ: 

Zakład sztucznych wód mineralaych i napojów 
chłodzących pod firmą: 

„i. Tromszczyński” 
w Wilnie. 

pod kierownictwem współwłaść. prow. W. 
Wrześniowskiego poleca: sztuczne wody 
mineralne (Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 
i napoje chłodzące, przyrządzane wyłącz- 

nie na cukrze. 
Zakłać: Piwna 7. Magazyn: Wielka 50. 

1554—0 

Wanny | miski gimow 
N. GLEZER, ul. Gdańska 6. 1805-6 

ZGUBIONĄ 
książkę wojskową, wyd. przez 

1771/447/0 

  

    

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

Informacje z rynków drzewnych całego Świata 

" Rozporządzenia władz w sprawach leśnych i drzewnych 

Całokształt leśnictwa, przemysłu drzewnego i leśnego 

Traktuje tylko ° 1626 

  

  

Karpaty wschodnie. IE P. K. U. Wilno na im. Michała 
DRZEWO p OLSK gukniewicza, r. 1858, zam. w JAREMCZE. 

jedyny wielki fachowy organ Polski. Nr. probne gratis. zkiełi lalód able się. PSP ate rat jed dolinie 

Pensjonat „HALKA* 
nowourządzony z komfor- 

Warszawa, Piękna 13, Telefon 112-96. 

й tem, pokoje słoneczne z 
Majątki   

  

1) Wielki dramat życiowy w 10 , 
  

WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE 1829 
i DOSTĄWCY WOJSKOWI!! 

polecamy do kupna. 

Dom H/K. „ZACHĘTA* 

balkonami, duży ogród, wy- 
kwintne utrzymanie, ceny 

umiarkowane. 

  

  filcowe i słomkowe 
czyści, farbuje i przerabia według najnow- 

: szych fasonów, 

L E 
     

  

Bez kosztów 
załatwiamy lokaty najpewniej 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152. 
1782 2 

Folwarki 
mniejsze i większe do- 

godnie sprzedamy 

Wileńskie Biaro 1785 1 
Komisowo-Handlowe       

specjalna pracownia kapeluszy 

WIELKA 52 (obok kościoła św. Kazimierza). Mickiewicza 21, tel. 152. 
    

  

AM i SYN 

CHEMICZNE 
CZYSZCZENIE _  kuzzum 

PANAM. (a> 
     

  

    

  

Czy zapisałeś się na członka 

LO. PP? 
1505-1 

    

| ziemskie w dužym wyborze 

Lekarz wdomu. Znižki ko- 
lejowe. W maju i czerwcu 
ceny zniżone. Zgłoszenia 
pod Helena Zanzigowa, żo- 

na lekarza miejscowego. 

Gdańska 6, telef. 9-05.   Kawę zbożową Świeżo mieloną | 
najlepszej jakości luzem i w opakowaniu 

poleca 
Wytwórnia artykułów gospodarczych „ENWE* 

  

DOKTÓR 

KLIMOWICZ   
  

  

Nauma Wajnsztejna, Wilno ui. Trocka 9. Tel. 500. д 10270 
3 === Choroby weneryczne, syfi- DO w dobrym 

PROSZEK'O0 BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH lis i skórne. stanie i do-      
godnym punkcie 

sprzedamy za 1.200 dolarów. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152. 
1784-1 

najaniej nabyć 

można W D. KH 

HL Sikorski | $-a 

al. Zawalna 30. 
1218 

Wielka 21. 
Od 9—1 i 3—7. Niedziela 

9—1. (Telef. 921). 

DOKTÓR MEDYCYNY 

„A. GONBDGR 
Choroby weneryczne i skórne. 
Elektroterapia,  diatermia, 

słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiej 9—2 i 5—7. 1492 

Pożyczki | 
niskoprocentowe załatwia 

Wileńskie Biuro 
Komńsowo-Handlowe 

Mickiewicza 21. tel, 152. 

EESRE ASS ITSETYSSZZS | Ahkuszerks 

NA SEZON Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

otrzymaliśmy 

„KOWALSKINA 
ZA TYPA A 

gi SÓLEGŁOWY 7 
DYSZA 

    

    

    

SW/ZAD 

DZA 

Biż 
LOSY XIl-ej Loterji Państwowej, 

na Cele Dobroczynne 

są do nabycia w najpopularniejszej 

i najszczęśliwszej KOLEKTURZE 

H. MINKOWSKI Niemiecki 35 
tel. 13 17, P. K. O. 80 928. 

Tamże są jeszcze do nabycia LOSY do 2-ej KLASY 

17-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ, której ciągnienie 
rozpoczyna się 14 czerwca r. b. 1814 

   r. PE aig ALSS A |     
  

  

      
  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
įadalne, sypialnė, i gabine- 
towe, kredensy, stoly, sza- 

ty, łóżka i t. @, 
Wykwintne - Mocne 

  

    
    

   

W. Zdr. Nr 3093 1491 

Ir. Kenigsterų 
CHOROBY WENERYCZ- 

  

    
NE i SKORNE. 

towary najnowszych deseni 9—12 i 1 RM Niedrogo. 

įiskiegieza 4. Tel 1008 | № dogodnych warun- 
NAZIŃIGRZ RUTKOWSKI AKUSZERKA kach I na raty. 1564 

  

OKUSZKO 
powróciła i wznowiła przyjęcia 
chorych. Mostowa 23, m. 6. 
1765 W. Z. P. 28 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja I 
strojenie, Ul. Mickiewicza 
24—9. Estko. 1625 

11 DONAGAŁA 
WIELKA 47, telef. 1402. 

Ceny niskie. Ceny niskie. 
1660-0 

Popierajcie 
Ligę Morską i Rzeczną. 

Ogłaszajcie się 

w „łurjerze Wileńskim”, 

      

  

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