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| žaznaczyla, że Wilno jest 

— Od właściciela jego mienie, 
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, Uchwała genewska w sprawie polsko- 
litewskiej i porażka Woldemarasa głośnem 
echem odbiła się w prasie kowieńskiej i 
wywołała ogromne rozgoryczenie. 

Wszystkie pisma w dalszym ciągu 

: Р zamieszczają na ten temat artykuły, żaląc 
SIę na Radę Ligi Narodów i na taktykę 
Chamberlaina i Paul-Boncoura. 

Dla zilustrowania tych nastrojów 

$. Przytaczamy głosy: urzędowej „Lietuvos 

„Aidas“ į Ch.-D. „Rytas“. 
Urzędówka litewska pisze: 

„..Niektórym członkom aeropsgu ge- 
: Newskiego nie podobało się, że Litwa, u- 

stalając zasady swego państwa, raz jeszcze 
stolicą Litwy. 

Jesteśmy przekonani, że każda osoba bez- 
stronna musi przyznać, że Litwa nietylko 

_ miałą prawo to uczynić, lecz także Obo- 
wiązek. a 

Nietylko Litwini i inni, lecz ci sami 
-- Francuzi i Anglicy, którym chodziło prze- 

dewszystkiem o sprawiedliwość, określili 
Qwałt Żeligowskiego, jako dzieło bandyckie. 
Wobec tego właśnie rząd litewski uważał 

‚ Za potrzebne jeszczcze raz zaznaczyć i wo- 
ec swego marodu i wobec całego Świata, 

| ie gwałt bandyty nie zmienił tego, co by- 
| ło, będzie i powinno być: Wilno było i 

pozostaje tylko stolicą Litwy. Częstokroć 
się zdarza, że bandyci i rabusie odbierają 

lecz fakt ten 
nie zmienia sytuacji prawnej: res elemai 
domino. Właściciel poszukuje swego mie- 

_ nia, znalazłszy je, bierze w swe posiadanie 
| każdy, któremu chodziżo sprawiedliwość, 

nu mu dopomėc w odzyskaniu jego 
mienia...” 

„..Rząd nasz zdecydował się prowa- 
dzić rokowania z Polakami. Zgodził się 

_ rozmawiać nawet o stosunkach. Natomiast 
_ lednak pokazało się, że Polakom chodzi 
_ tylko o jedno: zmusić Litwę do tego, by 
"w ten lub inny sposób uznała gwałt Ž 

_' gowskiego. Tego rząd litewski uczynić nie 
_" może. Chociaż będzie on najbardziej poko* 
"_ |owo usposobiony, lecz uznać gwałt 
 gowskiego, jako prawny, ani ten ani ja-. 

eli- 

Żeli- 

t  kibądź inny rząd litewski, o ile nie zechce 

  

  
  

| Wyrzec się interesów kraju, nie zgodził się 
I nie zgodzi. | 

Dobrą i potrzebną jest rzeczą pokój. 
obrą i potrzebną rzeczą są normalne 

3 Stosunki z państwami. Jednak bywają wy- 
' padki, że nawet najwięksi apostołowie po- 

koju nie uważają za możliwe utrzymywać 
Z janem państwem nietylko normalnych, 
lęcz też żadnych stosunków. Np. oto Sza- 
nowny p. Chamberlain uważał za potrzeb- 
ne w swoim czasie zerwać stosunki z Sow. 
Rosją i już w ciągu 2 lat stosunków nie 
wznawia. Francja również w ciągu wielu 
lat nie miała stosunków z Moskwą, jak- 

_ kolwiek bolszewicy nietylko nie przywłasz- 
czyli byli Paryża, lecz nawet żadnej piędzi 
ziemi francuskiej. Podobnych przykładów 
jest wiele. Pocóż więc stosować względem 
siebie jedną, względem Litwy zaś inną 
miarkę. 

Wilno było stolicą Litwy w ciągu 
wielu stuleci, niemal od pierwotnego po” 
wstania państwa litewskiego. Było ono sto- 
licą Litwy i za rządów Polaków i rządów 
Rosjan. W roku 1905 Wielki Sejm, w 1917 
konferencja litewska, następnie Taryba za- 
znaczają w swych uchwałach, że Wilno 
było i będzie stolicą Litwy. Rząd nasz, za- 
znaczając ten fakt w konstytucji, powtarza 
tylko odwieczne prawa narodu litewskiego 
i wznawia stare tradycje. | oto obecnie 
znajdują się ludzie, nawet w aeropagu ge- 
newskim, którzy usiłują tu dopatrzyć się 
nawet burzenia pokoju i prowokacji! Nie! 
Być może, iż w żadnej innej kwestji rząd 
nasz nie jest tak mocny jak w tej. Tu go 
poprze cały naród, jak jeden człowiek bez 
żadnych wyjątków. 

Wierzymy, iż pomimo wszystkich 
intryg i sieci, nastawianych przez Polskę, 
naród litewski w tej kwestji poprą ci 
wszyscy, którzy pragną prawdziwego, opar- 
tego na sprawiedliwości pokoju. 

To też patrzymy optymistycznie w 
przyszłość, jakkolwiek w Genewie nie- 
kiedy wypada Litwie pozostawać w mniej- 
szošci“. i 

Podobnie pisze organ Chrześcijańskiej 

Demokracji „Rytas”*: 
„-.Paul Boncour, przewodniczący de- 

legacji francuskiej, okazał się tak stanow- 
czym, iż zaproponował Radzie L. N. u- 
chwalić niezwykłą w dyplomacji i polityce, 
praktykowaną tylko niemal w czasie woj- 
ny, lub przygotowaniach do niej, rzecz, 
mianowicie, iż porozumienie Litwinów z 

. Polakami powinno nastąpić do pewnego 
ustalonego terminu. Innemi słowy, pragnął 
ultymatywnie zażądać od Litwy pogodzenia 
się z Polską, naturalnie, nie poruszając 
sprawy Wilna. Nigdyśmy w ciągu 10 lat 
niepodległego bytu nie cieszyli żadną 

"_ Naleźneść pecztowa opłacona ryczałtem. 

  
  

| Rozgoryczenie Litwy. 
sympatją ze strony tego narodu, który sły 
nie z zasług dla ludzkości, lecz by Francja 
(oyrócz niej i inni również tego żądali) 
tak stanowczo stanęła po stronie Polski, 
zapominając potępienie Leona Bourgeois— 
przecież jest jej synem i był wówczas jej 
delegatem trudno się było tego spodzie- 
wać. Nie sądzę, by Litwa była winna temu, 
iż przypomina o swej krzywdzie; taktyczne 
zaś błędy naszego rządu, chociażby  zasłu- 
giwały na naganę, czyżby mogły przed p. 
Boncourem, człowiekiem o secjalistycznych 
roglądzch, i przed innymi ukryć istotne 
imperjalistyczne cele akcji Żeligowskiego i 
wyraźną niesprawiedliwość. 

Chamberlain, jak się zdaje był pośre- 
dnikiem w Radzie pomiędzy krańcowemi 
żądaniami P. Boncoura a mitygującym 
wnioskiem Blocklanda, jakkolwiek również 
jest niezadowolony z taktyki p. Woldema- 
rasa. Wniosek jego też został ostatecznie 
w radzie przyjęty. Czem jednak w istocie 
swej różni się on od ultymatywnego żąda- 
nia delegata francuskiego? Zawiera łagod- 
niejsze wyrażenia, nie ustala wyraźnego 
terminu-—oto wszystko. W istocie zaś to 
samo żądanie, by rokowania były bardziej 
owocne, by niebezpieczeństwo dla po- 
koju zostało zażegnane, słowem, by na- 
stąpiło porozumienie, jak tego życzy dziś 
scbie Pelska i cała Entente. I aby Litwa 
nie próbowała i nadal prowadzić polityki 
przewlekania, jak powiadają oni, zostaje 
powzięta uchwała wciągnięcia kwestji ro- 
kowań na posiedzenie wrześniowe Rady 
L. N. i uprasza się Blocklanda o przygo- 
towanie się do zreferowania tej kwestji. 
To znaczy, iż z rokowań słę robi nie tyle 
kwestję polsko-litewską, ile międzynarodo- 
wą, rozstrzygnięcia której, o ile porozu- 
mienie rychło nie nastąpi, podejmuje się 
Rada L. N. Staje się ona sędzią naszego 
zatargu. Jak zaś ona osądzi, widać cho- 
ciażby z nastrojów obecnej sesji, z wnios- 
ków, jakie składano. i 

A sprawa wileńska? O niej się nie 
mówi. Chamberlain nawet uważał za po- 
trzebne.wyrazić publicznie swe niezadowo= 
lenie ze stałego jej przypominania, szcze= 
gólnie w aktach urzędowych. Zdaniem jego, 
na mocy uchwały Konferezcji Amsadorów 
— Anglja również brała w niej udział — 
kwestja ta jest wyczerpana. Jeśli wierzyć 
komunikatom aiencji „Telunion*, Cham- 
berlain nie byłby przeciwny postawienia 
kwestji wileńskiej w całej rozciągłości, je- 
dnak proponowałby wówczas wziąć za pod- 
stawę dla rozstrzygnięcia tej kwestji dobrze 
nam znany projekt Hymansa. To znaczy, 
iż zgodziłby się na zwrócenie Wilna Litwie, 
lecz zato oddałby całą Litwę Polsce. Natu- 
ralnie, iż podobnej kpiny z Litwy trudno 
było oczekiwać, zwłaszcza po niedawnej 
wizycie szefa naszego rządu w Londynie. 

Należy z ubolewaniem stwierdzić, że 
faktyczna polityka tych państw, które cza- 
sami przyjmują uroczyście przedstawicieli 
naszego rządu i podejmują ich, nie licuje 
z uroczystością przyjęć, a nawet im za- 
przecza. Tem tylko- można wytłumaczyć 
fakt, iż nietylko Paryż i Londyn, lecz 
również Berlin i Rzym powtarzały i tym 
razem swoje rady, byśmy się pogodzili z 
Polakami. 

Mimo wszystko, jasnem jest jedno, 
że kwestja stosunków z Polakami postę- 
puje szybkim krokiem ku koficowi. „„Caveant 
consules...“. 

  

Prasa żydowska o Woldemarasie. 
„Hajnt* z dn. 10 czerwca zajmuje się 

osobą p. Woldemarasa w związku z ostat- 
niemi obradami Rady Ligi Narodów. Mó- 
wią o nim, że jest to człowiek bardzo 
zdolny mąż stanu. Opowiadają, że jeszcze 
na gruncie rosyjskim, na pierwszym zjeź- 
dzie różnych narodowości wysunął się on, 
wówczas jeszcze profesor Woldemar, na 
czoło działaczy politycznych. Ale to już 
przeszłość. Od czasu, gdy poraz drugi uka- 
zał się na arenie jako strona przeciwna 
Polski, naprzykrzył się już międzynarodo- 
wemu Światu dyplomatycznemu swym upo- 
rem litewskim tak, że staje się coraz bar- 
dziej komiczną figurą. A niema większego 
nieszczęścia dla dyplomaty, gdy jego part- 
nerzy i wszyscy, którzy mają z nim do 
czynienia zaczynają go traktować niepo- 
ważnie. Z każdym miesiącem, z każdym 
wystąpieniem staje się jego pozycja coraz 
słabsza. Sama Litwa wreszcie dojdzie do 
przekonania, że zagadnienie polsko-litew- 
skie musi być załatwione ponad głową 
Woldemarasa. 
  

Dr. Pergament 
"CHOROBY WEWNĘTRZNE 

< Przyjecie 5—7 w. Trocka 3, 
powrócił. telefon 11-51. 

W. Z. P. Nr. 16.  1872-3 

„„„NIEZALEŽN 
   

PARYZ, 12-VI. (Pat). Jak podaje 
agencja Havasa minister Zaleski przema- 
wisjąc na obiedzie wydanym na jego cześć, 
oświadczył, że żywienie myśli rewizjoni- 
stycznych — jest to pracować nad zni:- 
szczeniem całego gmachu pokoju. 

Kwestja bezpieczeństwa zarówno dla 

Y ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Minister Zaleski w Paryżu. 
Oświadczenie ministra Zaleskiego. 

  

"Wilno, Sroda 13 czerwca 1928 r. 

jącą. To też Polska nie mogłaby być 
obojętną na wyrzekanie się posiadanych 
gwarancyj bez otrzymania za nie równo- 
ważnika. Nakoniec p. minister Zaleski 
oświadczył, że najgorętszem jego życze- 
niem jest utrzymywać i poglętiač przy- 
mierze francusko-polskie. | 

    

  Francji, jak i dla Polski gra rolę decydu- 

Prasa paryska o mowie min. Zalskiego. © 
PARYŻ, 12.VI (Pat). Prasa tutejsza szczegółowo omawia wielką mowę politycz- 

ną wygłoszoną wczoraj przez p. ministra Zaleskiego na bankiecie wydanym na jego 
cześć przez grupę parlamentarną francusko-polską oraz stowarzyszenia France-Pologne 
i Amis de lą Pologne. „L'Oeuvre* zaznacza, że w pięknem swem przemówieniu min. 
Zaleski bez krascmówczych efektów, lecz z pełną umiarkowania ścisłością omówił róż- 
ne kwestje ogólnej polityki, interesujące specjalnie Polskę i Francję. Minister Zaleski 
mówił w poczuciu odpowiedzialności, którą wkłada na niego charakter sojusznika 
Francji, lecz aluzje przez niego czynione zostały przez wszystkich zrozumiane i przyję- 
te głośnemi oklaskami. 

  

Znamienne oświadczenieWoldemarasa 
KOWNO 12.VI (Tel. w2.). Premjer Woldemaras oświadczył przedstawicielom prasy, 

że jeszcze w tym miesiącu zebrać się mają ponownie komisje litewsko - polskie w 
Kownie i Warsrawie. Litwa zaproponowała Polsce zwołać w sierpniu plenarne po- 
siedzenie konferencji w Królewcu. Od Polski zależy— powiedział Woldemaras—czy 
rckowania będą mieć powodzenie. Następnie Woldemaras oznajmił, że rząd litew- 
ski jeszcze w roku bieżącym zamierza skasować w kraju stan wojenny i wojenną 
cenzurę. Prócz tego przewidziane są doniosłe reformy. 

(Uskarżanie się prasy litewskiej na Ligę Nar. 
GDANSK, 12.VI. (Pat). Z Kowna donoszą: Prasa kowieńska, która z początku 

usiłowała przedstawić uchwaiy genewskie w świetle korzystnem dla Litwy, zmie- 
niła dzisiaj zupełnie swoją opinję i uskarża sie na postępowanie Rady Ligi Naro- 

we Ex nocześnie zaś wyraża obawę co do dalszego rozwoju stosunków litewsko- 
polskich. 

Nowy rząd w Niemczech. 
Mueller kanclerzem. 

BERLIN, 12-VI. (Pat). Gabinet podał się do dymisji. Przedstawiciel socjali- 
stów pos. Herman Mueller podjął się misji utworzenia nowego gabinetu. 

BERLIN, 12-VI, (Pat). Urzędowy komunikat donosi, że kanclerz Marx wręczył dziś 
przedpołudnicm pitzyueniówi Rzeszy dymisję całego gabinetu. Prazydant Drzviał dvmi. 
sję prosząc jednak gabinet, aby do utworzenia nowego rządu pełnił swe funkcje. Na- 
stępnie prezydent Hindenburg przyjął pos. Hermana Muellera i powierzył mu misję 
utworzenia rządu. Poseł Mueller misję tę przyjął. 

Konferencja z przedstawicielami stronnictw. 

BERLIN, 12-VI. (Pat). „Vorwaerts' i prasa demokratyczna podkreśla, że prezy” 
dent Hindenburg powierzając pos. Muellerowi misję utworzenia gabinetu nie postawił 
mu żadnych warunków, ani też ograniczył go žadnemi instrukcjami. Pos. Mueller 
bezpośrednio od prezydenta udał się do gmachu Reichstagu, gdzie rozpoczął konfe- 
dra z przedstawicielami stronnictw, które ewentualnie mają wziąć udział w przyszłym 
rządzie. 

BERLIN, 12.VI (Pat). Jak donosi „Vossische Ztg.* przedstawiciele wszystkich 

  

  stronnictw, z któremi nawiązał dzisiaj rokowania pos, Miller oświadczyli gotowość 
dalszych pertraktacyj w sprawie wzięcia udziału w rządzie. Dotychczasowy wynik ro- 
kowań przyniósł tylko tę zasadniczą zgodę. Kwestje personalne nie były jeszcze w ro- 
kowaniach poruszsne. 

  

Na froncie 
Odpowiedź rządu nankińskiego. 

LONDYN, 12.VI (Pat). Z Pekinu donoszą, że rząd nankiński odpowiedział na 
notę telegraficzną korpusu dyplomatycznego przesłaną w sobotę ub. tygodnia, zwraca- 
jącą uwagę rządu nankińskiego na pogwałcenie zobowiązań, którego dopuściło się do- 
wództwo wojsk Ku Nin Czuna wobec brygady Żżandarmerji Czang Tso-Lina, którą 
wbrew zapewnieniom udzielonym poprzednio rozbrojono i internowano. W; depeszy 

  

|swej rząd nankiński oświadcza, że notę korpusu dyplomatycznego przyjął do wiado- 

mości i polecił natychmiast zbadanie sprawy, a do czasu jej rozstrzygnięcia zapewnie” 
nie bezpieczeństwa wojskom wspomnianej brygady. 

3 
  

-Losy zalogi „Italji“. 
BERLIN, 12-VI. (Pat). „Berliner Ta- 

zeblatt* donosi z Kingsbay na podstawie 

ostatnich telegramów, otrzymanych od za- 

grupy. Sam Nobile z 5 ludźmi załogi, 

znajduje się na pływającym lodowcu. W 

ciągu ostatniej mocy lodowiec ten przesu- 

wyleci jutro rano. 

Co było przyczyną   logi „Italji“, že zaloga ta jest rozbita na trzy 

chodnim. Druga grupa złożona z 7 ludzi 

znajduje się przy szczątkach gondoli. No- 

bile i znajdujący się z nim członkowie 

wyprawy nie umieją dokładnie określić 

położenia tej drugiej grupy. Trzecia grupa 
składa się tylko z trzech ludzi, którzy 

obecnie jakoby próbują przedostać się po 

nął się o 4 kl. w kierunku północno ”za- | lodzie ku lądowi. 
STOKHOLM, 12-VI. (Pat). Między rządem szwedzkim a towarzystwem lotniczem 

Aerotransport zawarte zostało porozumienie, na zasadzie którego t-wo to ma przygo- 
tować jeden ze swych 3 motorowych aeroplanów o szerokim promieniu działalności do 

podjęcia bezpośredniego lotu na Spitzberg, gdzie aeroplan ten ma przyłączyć się do 
znajdującej się w drodze ratunkowej ekspedycji szwedzkiej. 
oprócz pilota znajdować się będzie 2 mech 

Na pokładzie aeroplanu 
aników i jeden radjotelegrafista. Aeroplan 

  

katastrofy kolejowej pod 
Siegelsdorfem. | | 

BERLIN, 12-VI. (Pat). „Lokal Anzei- | szyniści, którzy na tej linji prowadzili po- 
ger” twierdzi, że przyczyną katastrofy ko- | ciągi, mieli stwierdzić, że w tym punkcie, 
lejowej pod Siegelsdortem było obsunięcie | gdzie nastąpiła katastrofa, pociągi przekrzy+ 
wału kolejowego. Już od szegu dni ma-!wiały się poważnie i drgały. 

Czy napewno ostatni? 
_ HAMBURG. (2. VI (Pat). Odpłynął w kie- | sport a= naładowany pod kontrolą urzędu 

runku północnym parowiec wiozący ostatni tran- | marynarki. ransportowi towarzyszy 50 marynarzy.   

Cena 20 groszy 

URJER WILEŃSKI 
Nr. 131 (1178) 

Dzień polityczny. 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Wczoraj Marszałek Piłsudski podjął 
normalne prace szefa i kierownika rządu. 
W godzinach popołudniowych Marszałek 
Piłsudski przyjął wicepremjera Bartla iod- 
był z nim dłuższą konferencję na temat 
bieżącej polityki. Wieczorem udał się sa- 
mochodem do Prezydjum Rady Ministrów, 
gdzie załatwił szereg spraw bieżących. Wie- 
czorem był przyjęty na konferencji przez 
Pana Prezydenta Rzplitej na Zamku. 

Należy zaznaczyć, że Marszałek Pil- 
sudski wygląda dobrze, jest w doskonałym 
humorze i — jak sam mówi — stan jego 
zdrowia jest bardzo dobry. 

* 

W związku z incydentem jaki miał 
miejsce na posiedzeniu plenarnem Seimu, 
dn. 2 b. m. między posłem Wyrzykow- 
skim (Wyzw.) a pos. Polakiewiczem (B.B.) 
w sprawie niedokładnego stenogramu z 
mowy min. Staniewicza, — pos. Wyrzy- 
kowski, czując się dotknięty zarzutami, 
które padły pod jego adresem z trybuny 
sejmowej — zwrócił się do marszałka Sej- 
mu o zwołanie sądu honorowego. 

Polsko - rmuństa konferencja prasowa. 
BUKARESZT. į12.VL (Pat.). Pierwsze 

posiedzenie konferencji prasowej polsko- 
rumuńskiej odbyło się wczoraj w Sali syn- 
dykatu dziennikarzy. 

Dyrektor biura prasowego minister- 
stwa spraw zagranicznych Filotti powitał 
przybyłe delegacje, oświadczając, że zada- 
niem konferencji jest przełożyć na język 
faktów i wprowadzić w życie decyzje i de- 
zyderaty konferencji poprzednich, w tej 
bowiem dziedzinie wiele jeszcze pozostało 
do zrobienia. Następmie wyraził wdzięcz- 
ność inicjatorom polsko - rumuńskiego po- 
rozumienia prasowego, przyczem wymienił 
nazwiska Grabowskiego i Kijeńskiego, po- 
czem zebrani złożyli hołd pamięci Коп- 
stantyna Mille założycięla i b. prezesa ko- 
mitetu rumuńskiego polsko-rumuńskiego 
porozumienia prasowego. 

W dalszym ciągu red. Grzegorczy 
UUCZYŁJA луе > słaśmim1-- - £_3 

nia od czasu ostatniej konferencji, zaś de- 
Jegat rumuński odczytał raport dotyczący 
przyjaznych stosunków polsko-rumuńskich. 

W imieniu wydziału prasowego pol- 
skiego ministerstwo spraw zagranicznych 
p. Libicki oświadczył, że dotychczasowa 
działalność polskorumuńskiego porozu- 
mienia prasowego była raczej negatywna, 
i że należy przystąpić do działalności po- 
zytywnej i do gorliwej współpracy w celu 
lepszego wzajemnego poznania się. 

Dalej red. Grzegorczyk zaproponował 
stworzenie stypendjum dla dziennikarzy w 
celu umożliwienia im wzajemnego pozna- 
nia obu krajów. Ta propozycja znalazła 
poparcie u dyrektora Filottiego, który 
obiecał poczynić u rządu odpowiednie 
kroki. Następnie p. Libicki zawiadomił o 
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nominacji p. Rogalskiego, attache praso- 
wym poselstwa polskiego w Bukareszcie. 

W końcu deleg<t rumuński odczytał 
referat o konieczności bezpośredniego po- 
łączenia telefonicznego między Warszawą © 
a Bukaresztem. Dzisiejsze posiedzenie po- 
święcone będzie uchwaleniu rezelucji. 

Wczoraj rano odbyło się drugie, a 
zarazem Ostatnie posisdzenie konfzrencji 
porozumienia prasowego rumufūsko-pol- 
skiego. Przewodniczący Branishteana Od- 
stąpił fotel przewodniczącego p. Gregor- 
czykowi, wyrażejąc w ten sposób uznanie 
dla niezmordowanej działalności delegata 
połskiego. Następnie konferencja po wy- 
słuchaniu sprawozdania p. Pollaka w przeć- 
miocie wspólnych interesów polsko-rumuń- 
skich przyjęła jednomyślnie szereg rezolu- 
cyj, uchwalając: 1) zmianę statutu, 2) stwo- 
rzenie połączenia telefonicznego pomiędzy 
Warszawą a Bukaresztem, 3) interwenjo- 
wanie u obu rządów w celu stworzenia 
burs dla dziennikarzy. Wreszcie konferencja 
zobowiązała oba komitety do opracowanie 
szczegółowych programów zgodnie z rezo- 
luejami narady rzeczoznawców prasowych, 
odbytej w Genewie w roku ubiegłym. Na- 
stępnie przewodniczący Grzegorczyk ogło- 
sił konferencję za zamkniętą, przyczem za- 
kończył swoją mowę okrzykiem: „Niech 
żyje król i niech żyje braterstwo polsko- 
rumuńskie". 

W sowieckim „raju“. 
RYGA, 12.VI. (Ate). Komisarjat pracy 

w Moskwie wydał okólnik do władz lo- 
kalnych, wskazujący, że należy wszelkiemi | 
środkami powstrzymać napływ bezrobot- 
nych do większych miast, w szczególności 
do Moskwy, gdyż żadnej pracy obecnie 
bezrobotnym udzielić nie może. 

NK
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Wystawa robót ręcznych (w pracowni” 
szkół powszechnych. 

Sprawa zajęć praktycznych z dziedzi- 
ny różnych rzemiósł, a zwłaszcza stolar- 
stwa i introligatorstwa w szkołach powsze- 
chnych, do niedawna była jedynie w sferze 
zamierzeń i dopiero dwa lata mija odkąd 
jest ona, choć jeszcze w  niewystarczają- 
cym zakresie, — realizowana. Dwa lata 

właśnie istnieje na Zawalnej pod 5-ym 
pracownia robót ręcznych dla szkół pow- 
szechnych Wilna, dokąd one, pod kierow- 
nictwem odpowiednich nauczycieli schodzą 
się po kolei na zajęcia. 

Dwulecie owo dało okazję kierownictwu 
tej pracowni do urządzenia wystawy prac 
uczaiów, którą to wystawę wczoraj odwie- 
dziliśmy. 

„Eksponatów* jest dużo i b. ładnych 
i—co jest ogromnie ważne — bardzo celo- 
wych. Niema tam ani jednego bezużyte- 
cznego drobiazgu, wszystko to są przed- 
mioty codziennego użytku. 

Najbogatszy chyba — jest dział sto- 
larski. Oxazy w nim „wystawione“ są 
niezmiernie różnorodne, od obsadek do 
piór, — do sprzętów gospodarskich, ku- 
chennych — do przyrządów do nauk przy- 
rodniczych. Wszystko zadziwia precyzyjnoś- 
cią wykonania. „To jest jeden z naszych 
celów: nauczanie dziecka dokładności w 
pracy, sumienności, cierpliwości, wytrwałoś- 

„ci w przeprowadzaniu swoich zamierzeń. 
Są to wszystko niezmiernie nam potrzebne 
zalety; brak ich właśnie jest naszą naro- 
dową wadą* — mówi p. Wierusz-Kowal- 
$ki, wielce swojej pracy oddany, kierownik 
pracowni i jednocześnie jej niezmęczony 
organizator, znany artysta malarz, zanied- 
bujący z tego powodu swą pracę artysty- 
czną. 

Następnym wielce ciekawym działem jest 
introligatorstwo z równie pięknemi, bardzo 
czysto i dokładnie wykonanemi pracami. 
Zwracają w uim uwagę ładne i oryginalne, 
interesujące doborem barw, a niekiedy i 
pomysłowością wzorów, t. zw. marmurko- 
we papiery introligatorskie, okładki do 
książek, robione przez samych uczniów, 
dwojaką techniką: olejną i „krochmalową”. 
Są to rzeczy niebanalne i takich w handlu 
trudno (i za słoną cenę) albo wcale nie 
można dostać. 

Dalej mamy mnóstwo pudełek, arty- 
stycznemi nawet, niekiedy, wycinankami 
oklejonych; wzory — pomysłu uczniów. 
Wogóle w zasadniczym programie zajęć 
pracowni, położony jest duży nacisk na 
rozwijanie twórczości oryginalnej uczniów, 
pomysłowości zarówno pod względem ści- 
śle praktycznym, jak i estatetycznym. Kore- 
lacja tych dwóch warunków jest starannie 
przestrzegana. с 

Z innych dzial6w—widzielišmy ładne 
hafty, roboty wchodzące w zakres kra- 
wiecczyzny i przeróżne drobiazgi, których 
było dużo, a które trudno sklasyfikować 
ы Wypytujemy sie O ZO Są. raj 

'wszvstkiam nbm ад ечБч 
wszeikiej higjenie: ciemny niezwykle wil- 
gotny i ciasny. Charakterystyczny zapach 
wilgoci natychmiast uderza powonienia 
każdego wchodzącego tam. Nie przynosi 

_ zaszczytu Magistratowi, do którego ten lo- 
kal należy i który obiecuje od dłuższegó 
czasu w dalekiej a nieokreślonej przyszłości 
£gdzieindziej umieścić pracownię. Powinro 
to nastąpić niezwłocznie; niedopuszczalne 
jest aby dzieci nadal w takich warunkach 
pracowały. 

___- Innym kłopotem jest brak odpowiednio 
wykwalifikowanych sił wśród nauczycieli 
przychodzących z dziećmi do pracowni. 
P. Wierusz-Kowalski ma tu ogólne, zasad- 
nicze kierownictwo, nie mogąc zajrzeć we 
wszystkie szczegóły mimo pomocy dwóch 
niedawno do pracowni przydzielonych sił 
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„Swoja książka”. 
Kamienica za Ostrą Bramą. Wanda Nie- 
działkowska - Dobaczewska. Wilno Nr. 1. 

Bibljoteka Kurjera Wileńskiego 1928, 

Jak tu pisać o książce tak bardzo 
swojej? przez dobrą znajomą pisanej i o 
tem co najbliższe sercu i oczom. Nie mam 
ja jakoś perspektywy dla oceniania pierw- 
szego utworu znanej wileńskiej poetki, bo 
mi się zdaje, że i Marychna i Stary Pan, i 
Andrzej, i Anetka, ba, i leśnik Mironowicz, 
I Kaźmierzowa, (cdmiana Józefuoweczki) 
i Żybul nieszczęsny, wszystko to są moi 
dobrzy znajomi, wśród których się urodzi- 
łam i których znam lepiej.niż siebie samą. 

Ale, że sprawozdawca powinien mieć 
prócz sentymentów i sumienie, więc precz 
z osobistemi inklinacjami i zabierzmy się 
do roztrząsania krytycznego tej świeżej, 
prostej historji wileńskiego, powojennego 
światka. Przyziemne to dzieje, choć się 
akcja toczy w okolicach stryszków i dzie- 
dzińców kamienicy za Ostrą Bramą. Drob- 
ni, mali ludzie, żadni bohaterzy, tacy sobie 
jacy są naprawdę tłumem koło mas. Nic w 
nich nie sfałszowała autork», ani krzty nie 
dosypała literackiego sentymentalizmu czy 
patosu, a mimo to wydobyła z tych pro- 
stych i nieskomplikowanych ludzi, niezbyt 
bystrych nawet, niezaradnych, najwyższy 
ton uczucia i tragicznego zmagania się. I 
to bodaj jest wtej książce, największą zaletą; 
wrażenie głębokie wywierane.wnikliwem, jak- 
by cichem słowem. Nie wiele mówi o swych 
bohaterach p. W. Dobaczewska, czasami aż 
za mało, jakby się bała, że ją ktoś gotów 
o zbytnią gadatliwość posądzič, ale to co 
mówi tembardziej pozostaje w pamięci, i 
wystarcza do nakreślenia plastycznej  syl- 
wetki osoby czy krajobrazu. 

I jedno drugiem się dopełnia. Czy to 

RUR J 

Burzliwe posiedzenie Sejmu pruskiego. 
i nakazywania spokoju. Pomimo to hałas 
w czasie przemówienia 
nie ustawał i wzmagał się chwilami tak, 
že mowy premjera na sali wcale nie moż- 

BERLIN, 12.VI (Pat). Dzisiejsze po- 
siedzenie Sejmu pruskiego miało znowu 
przebieg burzliwy. Z chwilą bowiem, gdy 
premjer pruski Braun zabrał głos by udzie- 
lić jeszcze uzupełniających wyjaśnień w 
związku ze swem expose rozległy się na 
ławach hittlerowców zbiorowe nieustanne 
okrzyki żądające zniesienia zakazu publicz- 
nego przemawiania, istniejącego w Prusach 
Wschodaich w stosunku do Adolfa Hittlera. 

Przewudniczący obradom wice-prezy- 
dent Izby poseł komnaistyczny Schwenk 
skorzysta] wówczas po raz pierwszy na 
swem stanowisku z przysługującego mu 
prawa przywoływania posłów do porządku 

KANZAS CITY. 12. VI, (Pat). Przywódcy | 

republikanów na konwencie narodowym, którego 
obrady rozpoczynają się w dniu dzisiejszym usu= 

nęli nazwisko Coolidgea z listy możliwych kan- 

dydatów na stanowisko prezydenta, prawdopo- 
dobnie w celu pozcstawienia wolnego mlejsca dla 
Hoovera. Według informacyj pochodzących od 

MOSKWA. 12. VI. (Pat). Na dzisiejszej | 
rozprawie sądowej w procesie szachtyńskim ob- 

Coolidge czy Hoover? 

Proces szachtyński. 
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premiera Brauna 

pa było zrozumieć. Premjer Broan obok 
ostrej polemiki przeciwko stronnictwom 
prawicowym wystąpił przeciwko posłowi 
komunistycznemu Kasprowi, który w prze- 
mówieniu swem zarzucił nuncjuszowi Pa- 
celli, że kieruje on z ukrycia partją centro- 
wą. Premjer Braun oświadczył, że zastrze- 
ga się kategorycznie przeciwko wciąganiu 
do dyskusji i przeciwko atakowaniu jakiego- 
kolwiek dyplomaty akredytowanego przy 
rządzie pruskim. 

osób zaprzyjzźnionych blisko z Coolidgem ten 
ostatni nie zgodził się na mianowanie go przez 
konwent kandydatem na prezyderta. — Wszystko 
wskazuje na to, że pogląd ten podziela Mellon i 
że delegacje Pansylwanji będą głosowały na 
konwencie za Hocverem. 

Knappe, że przewodniczący sądu wystąpił do 
prokuratora z zapytaniem, czy nie uważa za sto-   winiony Niemiec Barstieber podał fakty do tego 

stopnia obciążające niemiecką firmę metalową 

" WARSZAWA, 12.VI. (Pat) Dziś o 
Spraw Wojskowych 
cach wojskowych „Fokker 25* do Lwowa, rozp 
reszt—Białogród—Angora. 

wiązek Lnd.-farodowy rozsypoje się W grazy 
Jak donosi prasa warszawska w ubie- 

głą niedzielę odbyło się w Warszawie ze- 
branie Rady Naczelnej Zw. Lud.-Narodow., 
na której jednogłośnie przyjęto inicjatywę 
prezydjum Klubu Parlamentarnego, nastę- 
pującej treści: 

„Szerokie sfery społeczeństwa doma- 
gają się utworzenia jaknzjrychlej nowocze- 
snej organizacji politycznej, skupiającej 
ideowo iorganizacyjnie wszystkich zwolen- 
ników listy Nr 24%, 

„Uznając w pełni ten postulat, Oraz 
pragnąc w dalszej pracy parlamentarnej 
mieć oparcie ozorganizowany zespół swo- 
ich wyborców. Klub Parlamentarny Posłów 
i Senatorów, wybranych z listy 24, korzysta- 
jący przejściowo z dawnej nazwy Klubu Zw. 
Lud.-Narod., venos) podjąć akcję ce- 
lem skupienia w jednem wielkiem stron- 
nictwie narodowem w pierwszym rzędzie 
członków organizacyj, które popierały przy 
wyborach listę 24, a następnie także i in- 
nych żywiołów narodowych*. 

Tego rodzaju inicjatywa równa się 
zapoczątkowaniu likwidacji Zw. Lud.-Nar., 
oraz stwierdzeniu całkowitego bankructwa 
tego stronnictwa. 

TOD RAAL | TTE PZN 

pedagogicznych, z których jedną jest pani 
Wierusz- Kowalska. dzielnie „dotrzymująca 
kioku” we współpracy swemu małżonkowi. 

Duże trudności są przy zdobywaniu 
materjału, tembardziej, że ulgi, jakie czy- 
nią przytem odpowiednie instytucje pań- 
stwowe są b. niewielkie. 

Na zakończenie nasuwa nam się jedna 
uwaga co do zbytu wybranych w pracowni 
przedmiotów, które przedstawiają, bądź co 
bądź, pewną i to nawet znaczną wartość. 
Dotychczas realizowano ją w ten sposób 
tylko, że znaczną część tych wyrobów sta- 
nowiły różne pomoce szkolne, warto 
jednak pomyśleć o szerszym ich zbycie. 
Wymaga to oczywiście pewnej, dodatkowej 
organizacji, ale opłaci się ona sowicie, 
przyczem pokryją się również wszelkie ko- 
szty materjałowe a i wiele innych. Tem 
pewniej, że wspomniane wyroby Są na-   

pułkownik Rayski rozpoczął raid Warszawa--Rukaregz|--Białogród--Angora. 
odz. 16-ej szef Departamentu Lotnictwa Ministerstwa 

k. Rajski i dwaj oficerowie lotnicy wystartowali z Warszawy na 3 płatow- 

sowne, ażeby policja zaaresztowała dwóch przed- 
stawicieii tej firmy, znajdujących się w Rosji. 

oczynając w ten sposób raid Warszawa—Buka- 

Prasa sowiecka o polilyce „Undo”. 
Dyskusja budżetowa w Sejmie, oraz 

przemówienia przywódców klubu ukraiń- 
skiego znalazły oddźwięk w prasie sowiec- 
kiej. Niemal wszystkie pisma, wychodzące 
na Ukrainie sowieckiej, umieściły artykuły 
nacechowane wrogiem stanowiskiem nie- 
tylko do rządu Marszałka Piłsudskiego, 
lecz również i do ukraińskiej reprezentacji 
parlamentarnej. „Proletarska Prawda" (Ki- 
jów, 2.VI r. b.) z oburzeniem zaznacza, że 
prezes „Unda*, Dymitr Lewicki, podczas 
dyskusji budżetowej postawił sprawę ukraiń- 
ską w ten sposób, iż nie pozostaje żadna 
wątpliwość co do nieprzejednanego stano- 
wiska polityków ukraińskich wobec Z. S. 
R. R. Twierdzenie Lewickiego, że sprawa 
ukraińska jest sprawą międzynarodową— 
skierowane jest w pierwszym rzędzie prze- 
ciwko jedności Z. S. R. R. Omawiając 
przemówienia Dąbskiego i socialisty Cza- 
pifskiego, „Proletarska Prawda“ zaznacza, 
że są One charakterystyczną oznaką nastro* 
jów polityków polskich. „Proletarska Praw- 
da“ kończy zapewnieniem, że pracujące 
rzesze Ukrainy sowieckiej i całego Z. S. 
R. R. nigdy nie dopuszczą do oderwania 
Ukrainy od Związku, a plany polskie (?) 
napotkają stanowczy opór. Wychodzący w 
Charkowie „IKomsomolec Ukrainy* komen- 
tuie nrzemówjenię Lewickiego w ten Spd= 
sób, że wysunięte przez niego żądanie re- 
wizji granic wschodnich Polski nietylko nie 
oznacza dążenia do oderwania prowincyj 
ukraińskich od Polski i wcielenia ich do 
Ukrainy sow , lecz wręcz przeciwnie—jest 
ono skierowane przedewszystkiem przeciw- 
ko jedności Z. S. R. R. 

Obrady gabinefa francoskiego, 
PARYŻ, 12.VI (Pat). Rada ministrów 

zajmowała się w dalszym ciągu rozpatry- 
waniem projektu stabilizacji franka, poczem 
postanowiła nie sprzeciwiać się temu, aby 
na czwartkowem posiedzeniu lzby przepro- 
wadzono dyskisję nad wnioskami w Spra- 
wie uwolnienia skazanych niedawno pa 
karę więzienia deputowanych. Rząd jednak 
przeciwstawi się przyjęciu tych wniosków.   prawdę „pierwszej jakości”. (sk) 

będzie zmęczenie i rozstrój nerwów Mary- 
chny, zanik energji Andrzeja w upalnej ka- 
mienicy miejskiej, czy to tęskno - radośne 
wędrówki Starego Pana po swej Michałow- 
szcryźnie, zawsze ludzie zespoleni są z oto- 
czeniem, ono im coś mówi, popycha ich w 
tę czy inną stronę, koi lub drażri,Ten sto- 
sunek człowieka z naturą, przedmiotami i 
wiążące ich z niemi prądy uczuć jakże traf- 
nie, jak bezpośrednio oddane. „W powie- 
trzu wisiała burza... Sina błyskawica prze- 
sunęła się poprzez chniurzysko z granato- 
wego grzbietu na rudy brzuch. Jak wąż a- 
takujący ociężałe cielsko _ bezbronnego, 
niezgrabnego potworu. A potwór ryknął 
ze wściekłości i bólu*.. Na zachodzie 
chmura pękła nagle i przez szczelinę są- 
czyć się jęła purpurowa poświata. Wyglą- 
dało to jakby potwór był ranny i broczył 
krwią”... Opis burzy i deszczu. Ileż razy 
się to czytało w powieściach, zwykle, O 
ile zamało zajmująca, opuszcza się te 
stronnice. W tej powieści nie radzę tego 
czynić, opis jest krótki, zwięzły i obejmu- 
je równie trafnie psychikę Marychny, któ- 
ra się zmienia pod wpływem ulewy, jak i 
drobniutkiej czeredy“ przyziemnej, która 
przeczekała burzę gdzie komu wypadło i 
teraz Śpieszy do nor i skrytek. W opisach 
przyrody Odzywa się wiew poezji i przy- 
zwyczajenie ujmowania swych wrażeń w 
skrótach zamykających całą treść obrazu, 
daje to nieoczekiwane rezultaty. Wystarczy 
stronica, pół nawet, by widzieć krajobraz, 
obejście, drogę i t. p. 

A prżytem to takie znajomel Przysię- 
głabym, że byłam w Michałowszczyźnie, że 
wysladałam na stacji gdzie już mię żadne 
nie czekały cuganty, że takim właśnie z żyd- 
kiem wehikułem i szkapą konającą z nudy i 
głodu stłukłam się po „kołdubinach” i 
„obojętnych* mostkach. Tak właśnie z po-   

traktując to jako sprawę zaufania. 

ich Tonki...Takie akurat „pętały się” do nie- 
dawna poczciwe niedołęgi przemiłe, ale nie do 
życia współczesnego, pełne sentymentów i 
niesprawiedliwości mimowolnei. Takie się 
przecież uczyło i kochało najmilsze, bry- 
lantowe Marychny, co umiały boso i w 
chusteczce biegać po wioskach całemi la- 
tami, uczyć dzieci o Polsce, a gdy przysz- 
ła Najjaśniejsza, okazało się, że Marychny 
są niedouczone metodyki i muszą ustąpić 
Kozakównom z patentem seminaryjnym. 
Dużo problemów. tutejszych porusza p. Do- 
baczewska w swej książce, zagadnień aktu- 
alnych, bolesnych i jątrzących: Nie ma pre- 
tensji, by je rozwiązywać, wskazuje ich 
działanie i wyniki, bez wyjaskrawienia fak- 
tów, owszem, jakby uprzejmie o każdym 
mówiąc dobre słowo, ale gdzie sąjej sym- 
patje, nie trudno zgadnąć. „Mi wiemi*. 

Widzimy więc stosunek przybyszów 
do tutejszych w szkolnictwie i w urzędach, 
brutalność jednych i niedołęstwo tamtych, 
zaznaczone przelotnemi, ale jakże trafnemi 
rysami! Niedołęstwo Andrzeja to i ny ga- 
tunek tej samej choroby, która przy Śpie- 
wie santymentalnej piosenki Starego Pana 
dokołysała do nędzy i do grobu. Stary 
dziedzic Michałowszczyzny rozpływa się w 
marzeniu i zamiarach, jego rozlaztošė, 
brak woli i energji, są typowo tutejsze, jak i 
hardość szlachecka. 

Na Andrzeju wywarł swój wpływ ohydny 
zimny negatywizm rosyjski. Im gorzej, tem 
lepiej, ten jest już sadystą cierpienia, lubu- 
je się w samoudręczeniu, nie popycha go 
do ryzyka i czynu ani miłość, ani żal ko- 
chanej dziewczyny, bo... robić z siebie ofia- 
rę jest czasami łatwiej, mniej wymaga wy- 
siłków energji i można życie trawić bole- 
jąc nad sobą i mając pretensję do oto- 
czenia. 

Najsilniejsze akcenty dramatyczne wy- 

    
Z całej Polski. 

— Odczyt prof. Herbaczewskiego. 
Bawiący w Warszawie profesor uniwersy- 
tetu kowieńskiego J. Ą. Herbaczewski, wy- 
głosi w piątek 15 b. m. w małej sali Tow. 
Higienicznego odczyt p. t. „Życie artystycz- 
ne Litwy". 

W środę 13 b. m. Polski Klub Lite- 
racki podejmować będzie prof. Herbaczew- 
zez? obiadem w restauracji Hotelu „Po- 
lonja“. 

— Pola Negri w Polsce. Wedtug in- 
formacji „Głosu Polskiego* w połowie b. 
m. przybędzie do Warszawy, Pola Hegri, 
celem zorganizowania wielkiego polskiego 
koncertu filmowego. 

— Ś. p. Franciszek Szymański. Zmarł 
we Lwowie w 49 roku życia Franciszek 
Szymański, artysta opery i operetki teat- 
rów miejskich we Lwowie. Ś. p. Szymań- 
ski obchodził w roku zeszłym jubileusz 
30-0 lecia pracy artystycznej. 

— Święto przysposobienia wojsko- 
wego w woj. warszawskiem. dn. 10 1 
11 b. m. odbyło się w Pułtusku święto 
przysposobienia wojskowego młodzieży 
czterech powiatów: pułtuskiego, makow- 
skiego, ciechanowskiego i pszasnyskiego. 
W zawodach sportowych brało udział oko- 
ło 1000 zawodników płci obojga. 

W niedzielę, 10 b. m., przybyli do 
Pułtuska: przewodałczący Wojewódzkiego 
Komitetu Wychowania Fizycznego i Przy- 
sposobienia Wojskowego, wojewoda war- 
szawski, p. Twardo, w towarzystwie sekre- 
tarza Komitetu, kpt. Lis-Błońskiego, gen, 
Jacynik i mjr. Lewin. W czasie przerwy 
w zawodach wojskowych odbyło się pod 
przewodnictwem woj. Twardo posiedzenie 
czterech komitetów powiatowych W. F. i 
P. W., które złożyły kolejno sprawozdania 
z działalności na swoicu rejonach. 

— Ameryka pobita przez Poznań. 
Z Warszawy donoszą, że po wczorajszej 
przegranej w Łodzi gościom amerykańskim 
nie powiodło się również i w Poznaniu. 
Przegrali oni do Warty, reprezentującej 
miasto Poznań w stosunku 0:7 i 0:4. 
Przez cały czas gry ogromna przewaga 
Warty. Tylko w ostatnich 20 minutach A- 
merykanie przeważali, ale nie wyraziło się 
to w bramkach. Poziom gry gości amery- 
kańskich bardzo niski w stosunku do dru- 
żyn polskich. Drużynę amerykańską powi- 
tano serdecznie odegraniem hymnu amery- 
kafńiskiego przez orkiestrę wojskową. Na 
boisku obecny był p. wojewoda Borkow- 
ski, przedstawiciele wojskowości, społe- 
czeństwa i prasy. 

— Wycieczka robotników łotewskich 
w Krakowie. Wycieczka robotników ło- 
tewskich, która z Warszawy udała się do 
Krakowa, zwiedziła zabytki miasta, kopiec 
Kościuszki oraz saliny w Wieliczce. Wczo- 
raj. wieczorem wycieczka podejmowana była 
przez okręgowy komitet PPS i radę związ- 
ków zawodowych. Wycieczka odjechała z 
Krakowa do Zakopanego. : 

— Odsłonięcie pierwszego w Polsce 
pomnika Stefana Żeromskiego. W  nie- 
dzielę odbędzie się w Nałęczowie uroczys- 
tość odsłonięcia pierwszego w Polsce pom- 
nika Stefana Żeromskiego. Uroczystość ta 
zapowiada się bardzo okazale, gdyż zgło- 
szenia do udziału w tej uroczystości па- 
pływają coraz liczniejsze. 

2 bliwy kowieńskiej 
Powrót prof. Woldemarasa. 
Prezes Ministrów i Minister Spraw 

Zagranicznych L'twy prof. Woldemaras wró- 
cił wczoraj do Kowna. 

Szlakiem worniańskim. 
W tych dniach z rozporządzenia ko- 

  

do Wroń na cały czas stanu wyjątkow 
członka kowieńskiego 
cjaldemokratycznej, radnego Pawłowskieśo: 

słowiec Bajlokajtis wskazał na zalew ry! 

[Okradzenie kościoła w Piwoszu”| 
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komitetu partii 

Zalew rynku litewskiego przeZ | 
towary polskie. 308 

KOWNO, 12.VI. (Pat.) Na posiedž“ | 
niu kowieńskiej Izby Handlowej przemY| | 

litewskiego przez towary polskie. Wieks“! | 
część importowanej do Litwy masy cukr! 
cementu oraz towarów tekstylnych pochó) | 
dzi zdaniem mówcy z Polski. Wobec teg) | 
Bajlokajtis zażądał wprowadzenia w odnię” 
sieniu do tych towarów świadectw pochó* 
dzenia celem umożliwienia kontroli. Preze 
Izby Handlowej oświadczył w swej odpój | 
wiedzi, że począwszy od dnia 1 paždziern | 
ka r. b. wejdzie w życie 30 proc. podwy 
ka ceł na towary pochodzące z krajów; 
któremi Litwa nie posiada traktatów halt | 
dlowych. Pozatem Ministerstwo Skarbu mł. | 
możność podwyższenia w każdej chwi// 
tych ceł do 300 proc. W ten sposób b%) 
dzie można zamknąć rynek litewski &а Ю) 
warów polskich. 

Tyfus brzuszny w Kownie. 
KOWNO, 12.VI. (Pat.) W ostatni 

czasach w Kownie zarejestrowano oko 
100 wypadków zachorowań na tyfus bi M 
szny. Choroba przybrała charakter epidć| 
miczny. Wskutek braku miejsca w szpi KĘ 
lach przystąpiono już do rozmieszczeni 
chorych na tyfus nawet w lokalach szkolnyć 

nach. E 
Z Piwoszun, pow. Olickiego donesz4) 

o świętokradztwie, jakie dokonano w ub 
piątek w kościele miejskim. Nieznani 20] 
czyńcy, dostawszy się w nocy do košeiolė: 
wynieśli wiele rzeczy złotych i obraz Matk 
Boskiej. Świętokradztwo ogromnie poru: 
ło ludność okoliczną. Na miejsce wypadk 
przybyli przedstawiciele władz śledczych. 

Emigracja w maju. 
W ciągu maja wyjechało z Litwy dó) | 

Argentyny 222 osób, do Brazylji — 189 
Afryki—81, Kanady—333, Urugwsju—óh) 
Ameryki—108, Meksyku—7, Kubys—9, Ps 
lestyny—6, Qgółem—989 osób. Ą 

Ze świata. 
— Sir. Allan Cobham ukończył lot) 

Z Londynu donoszą: Sir Allan Cobham 
przybył wczoraj mimo gwałtownej burzy 
na lotnisko Rochester. Tym sposobem lot“ 
nik ukończył pomyślnie podróż okrężną) 
nad miastami portowemi wysp angielskich.) 
Z Cobhamem przybyła jego żona, która 
mimo silnego ataku malarji, nie zgodziła) 
się na przerwanie lotu wcześniej. Znaczną, | 
część podróży pani Cohham przeleżała w) 
łużku kabiny samolotu. : 

— Pożyczka angielska dla Jugosła* 
wii. Jak donosi „Vremo“ z Białogrodu. 
jugosłowiańska Rada Ministrów przyjęła na 
wczorajszem posiedzeniu raport nadesłany 
przez ministra Finansów Markowica, ba. 
wiącego obecnie w Londynie i upowaźniła 
go do podpisania warunków pożyczki, wy- 
noszącej 50 miljonów funtów szterlingów./. 

Kronika telegraficzna. 
ы = Specjalną komisję dla spraw wschod- | 

nich terenów pogranicznych Prus utworzyć prag- | 
nie frakcja lidowa sejmu pruskiego i w sprawie | 
tej postawiła specjalny wniosek, który dyskuto- 
wany będzie na dzisiejszem posiedzeniu. 

= Proces przeciwko siedmiu. autoncmi- 
stom alzackim, zbiegłym zagranicę rozpoczął si 
wczoraj w Colmarskim sądzie przysięgłych. ( 

= Uroczystość odsłonięcia statui Wittiga 
„Ewa*. Wczorajsze dzienniki paryskie zamiesz* 
czają obszerne sprawozdania © uroczystości Od- 
słonięcia statui Wittiga „Ewa“ w ogrodach Tro- 

  

  mendanta miasta maj. Saładżusa wydalono 

bulów, jakby dla kontrastu istotnych, ży- 
wych ran, jakie życie zadaje i od czego się 
broni potwornie brutalny instynkt pierwot- 
nego człowieka, z urojonemi nieszczęściami 
dzięki niedołęstwu u ludzi z miasta. Bo 
prócz Żybulów, każdy by mógł być szczę- 
Śliwszy niż jest, a tylko Marychna się ra- 
tuje, mimo wszystkie rany zadane w naj- 
droższe uczucia. 

Pośród tych osób przeżywających 
swoje smuteczki i bóle, swoje spraweczki i 
kwestje życia i Śmierci, przewija się niby 
nikły, daleki leit motiw zwid prałata Ży- 
lińskiego, o którym baby wileńskie przez | 
długie lata utrzymywały, że straszy i „wra- 
ca się" w piwnicy domu za Ostrą Bramą, 
wybudowanego za kradzione z kaplicy 
klejnoty. 

Przyznać trzeba, że jeśli chodzi o ko- 
loryt miejscowy, to wspomnienie o szu- 
brawcu potępionym za życia przez ogół, 
jest na miejscu, ale jeśli chodzi o jakieś 
jakby wpływy okultystyczne tej zjawy, tego 
w powieści niema. A tego się po pierw- 
szych stronicach i tytule spodziewać na- 
leżało. Bo, niby, pcco on się ukazuje i 
straszy? Po co go Andrzej widzi? To sa- 
mo, z tym samym efektem mógłby mówić 
Henrysiowi. . 

Drugim błędem powieści jest pospo- 
lita w pierwszych utworach tego rodzaju 
nieudolność budowy, tego się najdłużej uczyć 
trzeba i to naogół najbardziej szwankuje 
w polskich powieściach. 

Właściwie są tam dwie historje i każ- 
da by mogła się była rozwinąć obszernie i 
osobno; sprawa Marychny z Andrzejem, i 
Starego Pana z Żybulem. Powiązanie jed- 
nej z drugą przez osobę Starego Pana, dla 
tego, że zamieszkali w jednej kamienicy, 
nie tłumaczy się dostatecznie, i odrywa     dełba patrzały po wojnie różne Żybule i dobyła autorka opisując dolę rodziny Ży- 

kadero, podając główne ustępy z przemówienia 
p. ministra Zaleskiego. 

nę. Ale bogactwa tematów nie trzeba si | 
bać, przeciwnie. 

Bardzo ciekawem jest jak krytyka za- 
wileńska przyjmie gwarowość Kamienicy? | 
My tu zdajemy sobie sprawę, że jest czy- 
sta i bez zarzutu, co jest jedynym racjo- 
nalnym powodem używania takowej, przy 
konieczności zachowania _ prawdziwości 
miejscowych stosunków językowych. Nie 
może być inaczej: człowiek piszący po- 
wieści o sprawach tutejszych, musi wkła- 
dać w usta ludziom, nie piękną polszczyz- 
nę nadwiślańską, ale tę mowę tutejszą | 
udręczoną moskiewszczyzną, ale często i | 
ozdobioną doskonale trafnem  własnem 
słowem. ъ 

Bardzo też dobrze stopniujeją p. Dc- 
baczewska. Inaczej mówią Józiuczek i Kaž- 
mierzowa, inaczej starzy państwo, inaczej 
już bardzo z białoruska, albo i po biało* 
rusku Żybul z synową. Używając tak umie” 
jętnie tonacji gwarowej, tem  skrupulatniej 
trzeba się wystrzegać rusycyzmów, co рс- 
no niejeden z inteligentów tutejszych ma 
na sumieniu. 

Spostrzegam się że... nie podałam 
treści opowiadania o mieszkańczch wileń- | 
skiej kamienicy. l... ani myślę—proszę iść /^ 
i kupić sobie. Bo wreszcie jest książka o 
nas bez fałszu i pozy pisana, pełna poezji 
i wdzięku; każdy kto chce poznać bliżej 
„duszyczkę* Wilna przeczytać ją powinien 
i autorce życzyć dalszych prac w tym kie-. 
runku. p 

Okładkę starannie i odpowiedsio na- 
rysowała p. Adamska-Roubina, ale ilustracje! 
dpowiednie do modernistycznej powieści 

dziejącej się w Warszawie, Bostonie czy 
Paryżu; nic w nich z wileńskiego Światka, 
tak obce, że aż dziwne, iż tego nie odczu- 
ła zdolna artystka i dając świetne technicz- 
nie rysunki, nie dała w nich nic duszy tu-   napięcie uwagi w jedną lub w drugą stro- tejszej, Hel, Romer.  
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Życie gospodarcze. 
Spółdzielczość 

Kilka dni temu uroczyście obchodzo 
no święto spółdzielcze z tej racji może nie- 
co głębiej, niż kiedy indziej zastanawiano 
się nad zagadnieniem spółdzielczości. Kwe 
sija ta była i jest przeważnie naświeilana 
przez działaczy Spółdzielczych, którzy ze 
względów zrozumiałych podnosili walory 
bezpośrednie spółdzielczości, poruszając 
przeważnie stronę ideową tego zagadnienia. 

My natomiast chcielibyśmy poruszyć 
inną stronę zagadnienia i wykazać, że ruch 
spółdzielczy posłada wcale znaczne wal-ry 
pośrednie i że wobec tego rozsądny finan 
sista powinien dążyć do popierania jego, 
gdyż w wielu wypadkach okazuje się b. po- 
mocny dla skarbowości w urzeczywistnianiu 
jej programów. R 

Głównym celem każdej organizacji 
spółdzielczej, stanowiącym jej cechę specy- 
ficzną jest to, że, pomijając cele zyskow- 
ności, dąży do zapewnienia swym  człon- 
kom pewnego dobrobytu materjzlnego i je- 
go utrwalenia. Ten cel godny jest posza- 
nowania i poparcia z punktu widzenia skar- 
bowości, bowiem znaczy bezpośrednio tyle, 
co troska o zwiększenie dochodu społecz- 
nego. Zwiększenie dochodu społecznego 
jest tymczasem jednym z najważniejszych 
zadań każdego programu gospodarczego, 
bowiem źródłem danin publicznych (a więc 

* największych dochodów państwa) jest wła 
Śnie dochód społeczny. 

Niedość na tem. Oprócz zwiększenia 
dochodu społecznego kooperacja przyczynia 
się także i do innego podziału jego pomię- 
dzy jednostki, zajęte w procesie produkcji 
i wymiany. Ten inny podział o tyle zmie- 
nia stan dotychczasowy, że zwiększa się 
udział klas małoposiadających. Zmiana po- 
działu dochodu społecznego w tym kie- 
runku jest pożądana z punktu widzenia 
skarbowości, albowiem tworzenie dochodów 
średnich i ich zwiększanie przysparza skar- 
bowi licznych rzesz Średnich płatników, a 
ci właśnie są najlepszym elementem. Dzia- 
łalność spółdzielcza pociąga za sobą jesz- 
cze i ten skutek, że rozszerza konsumcję, 
podnosząc jednocześnie jej poziom. I z te- 
go skarbowość ciągnie korzyści i to wcale 
znaczne, albowiem powstaje możność lep- 
szego wykorzystania podatków konsum- 
cyjnych, dochody z których nabierają je- 
dnocześnie więcej trwałeści i stałości. 

Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że 
działalność spółdzielcza zwalnia jednocześnie 

KRONIKA KRAJOWA. 

° — Tkaniny iudowe na targach. W 
każdej dziedzinie pracy wre zainteresowanie 
i zapał - do tej wystawy wileńskiej po 
wojnie. Pora jest pokazać co umiemy, co 
potrafiliśmy zrobić przez lat kilka. 

Tow. Przemysłu Ludowego i ekspo- 
zytura handlowa Bazar Przemysłu Ludowe» 
go przygotowują również eksponaty i ma- 
ją otrzymać cały pawilon. Znajdą się w nim 
umeblowania pokojów: jadalni, sypialni, dzie: 
cinnego, salonu z czeczotki, z mahoniu, z 
białego drzewa, wszystko kryte ludowemi 

' tkaninami, których taką moc odmian za- 
wiera przepiękne album p. Sokołowskiej, 
gorliwej zbieraczki i pracownicy na polu 
rozwoju tkactwa wiejskiego. Warsztaty po- 
ruszane rękami pięknych dziewic w ludo- 
wych strojach, (będących już niestety prze” 
żytkiem) będą pracowały na wystawie, a 
niezliczona moc pięknie barwionych tkanin, 
lnianych i kolorowych, ściągnie z pew 
nością tłum kupujących i zamówień które 
i teraz napływają ponad możność zaspo 
kojenia zapotrzebowań. Ostatnio kupcy z 
Ameryki porobili zamówienia i zabrali 
sporo próbek naszej twórczości ludowej. 

° — Kupcy łotewscy na wystawę. W 
| najbliższym czasie przybywa do Wilna z 

Rygi grupa kupców i przemysłowców ło- 
tewskich, celem zaznajomienia się z cha- 
rakterem przyszłej wystawy północnej w 
Wilnie. 

— Nowogródek zgłasza swój akces do 
Targów Póinocnych. W Nowogródku ukonstytu- 
ował się ostatnie Komitet Rolniczy, zadaniem 
którego będzie ścisłe współdziałanie w. akcji or- 
ganizacyjnej z Wileńskim Komitetem Wykonaw- 
czym,Targów Północnych. Na czele komitetu sto- 
ją: p. Edward Bokusz — naczelnik Wydziału Rol- 
niczego i Weterynarji, p. Moliński — kierownik 
Związku Kółek Rolniczych oraz p. Czyżewski — 
kierownik Towarzystwa Rolniczego. 

— Baranowicze wezmą udział w Wil. 
Targach Północnych. W dniu 10 b. m. w Bara- 
nowiczach odbył się zjazd członków Towarzystwa 
Rolniczego, na którem zdecydowano przez wy- 
stawienie swoich eksponatów ać udział w 
Wystawie Rolniczo - Przemysłowej Targów Pół- 
nocnych. 

— Rozszerzenie terenu Targów Północ- 
nych. Jak się informujemy teren Wystawy Targów 
Północnych zostanie znacznie rozszerzony przez 
zniesienie stajen wojskowych garnizonowych z 
ogrodem Bernardyńskim. 

— Połączenie Małop. Tow. Rol. z 
Tow. Gospodarczem. W dniu 9 b. m. we 
Lwowie dokonano połączenia Mał. Tow. 
Rol. z Tow. Gosp. 

Sfery gospodarcze podnoszą ogrom- 
ną doniosłość tego faktu i witają go jako 
widome zapoczątkowanie ogólnego ruchu, 
zespalającego całą polską wytwórczość 
rolniczą w jednej wspólnej pracy dla pań- 
stwa pod sztandarem współpracy z rządem 
Marszałka Piłsudskiego. _ 

Fakt połączenia dwóch wielkich zwią- 
zków jest momentem przełomowym w or- 
ganizacji rolnictwa i niewątpliwie ten przy- 
kład dobrej woli znajdując naśladowców 
zjednoczy całe polskie rolnictwo. : 

— Nowy materjał budowlany. W najbliż- 
szym czasie szwedzka Nordmaling Sawnill Com- 
pany zakłada fabrykę „masonitu”*, mowego ma-|f 
terjału budowlanego, wytworzonego z trocin i 
opiłków drzewnych. Są to niezwykle twarde i 

  

  

a skarbowość. 
skarbowość od nielada balastu dla teorji, 
której chciał jej przyczepić kierunek zwany 
socjalizmem państwowym, do głównych 
cech którego należała dążność do stworze- 
nia z ustawodawstwa skarbowego  narzę- 
dzia reformy socjalnej. 

Nie znaczy to, ażebym chciał wypowia 
dać się przeciwko reformie socjalnej wc- 
góle, chcę jedynie podkreślić, že reforma 
socjalna nie należy do dziedziny skarbo- 
wości, wchodząc w sferę innych rodza- 
jów działalności. 

Wreszcie ta reforma socjalna, jeśli po- 
wierzyć ją skarbowości, byłaby dokonywa- 
na drogą pewnych skoków dość gwałtow- 
nych, tymczasem spółdzielczość jest ru- 
chem ewolucyjnym i przeprowadza ją po- 
woli i stopniowo, bez wstrząśnień dla or- 
ganizmu gospodarstwa społecznego, bijąc 
kapitał jego własną bronią. 

Rzeczą nie do pominięcia jest także 
i ta okoliczność, że spółdzielczość spełnia 
poważne zadania w kierunku odpowiednie- 
go wychowania społeczeństwa, dając lud- 
ności dobrą szkółę przygotowawczą dla 
późniejszego udziału także w życiu skar- 
bowem. 

Potrzeba takiej szkoły przygotowaw- 
czej jest aż nadto widoczne, jeśli tylko 
zważymy, że podmioty gospodarstwa pu- 
blicznego, a więc państwo i związki samo- 
rządowe są przecież też organizacjami ko- 
oferacyjnemi wyższego rzędu, w które łą- 
czą się poszczególne jednostki w celu za- 
spakajania potrzeb kolektywnych. Ana- 
logja jest zupełna z tem jedynie zastrzeże- 
niem, że organizacje skarbowe są oparte 
na przymusie, który jest obcy organiza- 
cjom spółdzielczym. To wszakże nie prze- 
szkadza istnieniu cech wspólnych w oby- 
dwóch organizacjach. 

Spółdzielczość jest całkowicie oparta 
na czynniku obywatelskim, który często 
bywa brany w rachubę przez organizację 
zarządu skarbowego np. chociażby w po- 
stąaci udziału obywateli w wymierzaniu po- 
datków i tu spółdzielczość może również dać 
dobrą szkołę przygotowawczą. 

Słowem, w bardzo wielu wypadkach 
spółdzielczość przynosi wcale pokaźne ko- 
rzyšci uboczne dla skarbowości, a zatem 
każdy rozsądny skarbowiec Świadomy za- 
dań programu gospodarczego państwa, wi- 
nien dążyć do popierania działalności spół. 
dzielczej na wszystkich polach. A. D. 

trwałe cegły, które bezsprzecznie znajdują szero- 
kie zastosowanie w przemyśle budowlanym. 

— Wycieczka rolnicza. Związek Kółek i 
Organizacyj Rolniczych Ż. Wileńskiej w celu za- 
znajomienia szerszego ogółu robotników z pracą 
Wileńskiej Stacji Doświadczalnej w Bieniakoniach 
organizuje w dniu 22 lipca wycieczkę do Bienia- 
koń, w której weźmie udział 60 rolników z ca- 
łego terenu woj. wileńskiego. i 3 

KRONIKA LITEWSKA. 

— Wystawa w Kownie. 28 czerwca 
zostanie otwarta w Kownie po 2-letniej 
przerwie siódma handlowo - przemysłowa 
wystawa. Cudzoziemcy, udający się na tę 
wystawę, otrzymują 25 proc. zniżki przy 
opłacie wizy wjazdowej. Towary przywo- 
żone na wystawę mają 50 proc. zniżki na 
kolejach. Taką samą zniżkę mają osoby, 
które eksponaty wiozą. Eksponaty przyby- 
wające z zagranicy są wolne od cła. Cło 
zostanie pobrane jedynie w razie sprzedaży 
tych eksponatów. . 

— Badania geologiczne. Rada Mini- 
strów na ostatniem posiedzeniu wyasygno- 
wała Uniwersytetowi 30 tys. litów na prze- 
prowadzenie badań geologicznych. Badania 
te pozostają w związku z projektowanem 
w roku bieżącym rozpoczęciem eksploatacji 
cementu i fosforu. : 

— Posiedzenie Kowieńskiej Izby 
Handl.-Przem. Kowieńska Izba Handlowo- 
Przemysłowa rozpatrywała sprawę sytuacji, 
w jakiej się handel z Polską, w chwili, gdy 
wejdzie w życie nowa maksymalna litew- 
ska taryfa celna. Przewodniczący Dobkie 
wicz wyraził opinję, że skutkiem wprowa- 
dzenia nowej taryfy, zmniejszy się import 
z Polski do Litwy. 
  

Giełda warszawską a dn. 12 VI. b.r. 
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POWIEŚĆ REGJONALNA! 

„KAMIENICA 
u OSTRĄ BRAMĄ 

ANDY. NIEDZIAŁKOWSKIEJ-DORACZEWSKIEJ. 

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

jera Wileńskiego". 
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KPRJEFER 

W dniu 10 czerwca r. b. pan woje- 
woda Władysław Raczkiewicz w towarzy- 
stwie Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa 
mjr. Kritiklisa i sekretarza osobistego p. 
Staniewicza był obecny na obchodzie Świę- 
ta W. F. i P. W. i na zawodach sporto- 
wych, policji państwowej województwa wi- 
leńskiego w Mołodecznie. 

Po przybyciu do Mołodeczna pana 
wojewodę spotkal: starosta powiatu p. 
Jan Piekutowski, dowódca 86 pulku pie- 
choty, komendsnt wojewódzki P. P. i od- 
działy P. W. i W. F. (Związek Strzelecki, 
Hufce Szkolne i Straż Ogniowa), oraz 
przedstawiciele urzędów i miejscowego spo- 
łeczeństwa. 

Po spotkaniu pan wojewoda udał się 
na mszę Świętą, po której przyjął defiladę 

było się w dniach 9. i 10. VI. b. r. w 
Staroświęcianach doreczne Święto Sportu i 
Przysposobienia Wojskowego Młodzieży 
Szkolnej i Stowarzyszeń P. W. O godzinie 
8-eį rano w dniu 9. VI. b. r. odbył się 
konkurs strzelecki hufców szkolnych w 
następującym porządku; 2) strzelanie ze- 
społami z broni długiej na odległość 150 
mtr., b) strzelanie z broni małokalibrowej 
na odległość 25,30 mtr., dalej próba spra- 
wności fizycznej młodzieży szkół średn. c) 
bieg 100 mtr. skok w dal i rzut granatem, 
d) wycieczki młodzieży szkół powsz. i t. d. 
e) trójbój lekkoatletyczny. O godz. 18 ro- 
zegrały się zawody w biegu sztafetowym 
Nowo-Święciany — Święciany o nagrodę 
przechodnią m. Święcian. 

Niedziela 10 b. m. rozpoczęła się od 
defilady młodzieży przed powiatowym ko- 
mitetem P. W. i W. F. ze starostą Mydla- 
rzem i d-cą 5 p. p. Leg. pułk. Furgalskim 
na czele. Popołudniu na boisku sporto- 
wem o godz. 14 m. 30 odbyły się b. inte- 
resujące zawody i popisy gimnastyczno- 

Od dłuższego czasu na pograniczu 
polsko-sowieckiem, przeważnie na odcinku 
Mikszany grasowała doskonale zorganizo- 
wana barda przemytników. Kilkakrotne u- 
siłowania w kieruaku likwidacji bandy nię 
dawały pozytywnych wyników. 

Onegdaj płacówki K. O. P-u na 
wzmiankowanym Odcinku  zaalarmowane 
zostały odgłosami walki, jaka się toczyła 
po stronie sowieckiej. Jak się później o- i 

W ub. poniedzialek wieczorem teren 
powiatu wileńsko trockiego nawiedziła nie- 
bywałej siły burza, połączona z częstemi 
wyładowaniami atmosferycznemi, które spo- 
wodowały kilka wypadków porażeń šmier- 
telnych Oraz ogromną ilość pożarów. 

Szczególniej ucierpiał teren gmin 
rzeszańskiej i orańskiej. Cały szereg dróg 
wiejskich został tam przez wielkie strumie- 
nie wody zniszczony. Wiele mostów skut- 
kiem vodmycia osunęło się. 

Szczególniej ucierpiały zasiewy, po- 

Do bożnicy żydowskiej w Sokółie zjawił 
się onegdaj żołnierz wyznania mojżeszowego i 
oświądczył służbie bożnicznej, że chce pomodlić 
się z racji przypadającej rocznicy śmierci jego 
ojca. Nie podejrzewając nic złego służba zostawi- 
ła go samego w świątyni. 

Onegdaj Krasnopol pow. suwalskiego był 
widownią rzadkiego wypadku. Oto do urzędu 
gminnego wpadł właściciel pobliskiego folwarku 
Adam Aleksandrowicz i wymieniając jako powód 
zajścia PAC: mu krowy zniszczył część aktów 
gminnych, by w kilkanaście minut później zjawić 
się w mundurze porucznika W. P. i rozpocząć z 
rewolweru strzelaninę do sekretarza gminnego 

KRONIKA GRODZIEŃSKA. 

— Nowe pismo. Były prezydent m. 
Grodna p. Edward Stempniewski zamierza 
wydawać pismo, poświęcone krytyce obec- 
nego zarządu miejskiego, z którego nie jest 
zadowolony. Podobno pismo. będzie pod 
pisywać sam p. Stempniewski, a faktycz- 
nym kierownikiem redakcji ma być p. 
Skąpski obecny kierownik teatru miejskie- 
go. Czy nie zadużo pism, jak na tak Sto: 
sunkowo niewielkie miasto. | 

— Huta szklanna na przedmieściu Zanie- 
meńskiem z powodu przeprowadzonego remontu 
przerwała pracę, pozbawiając chleba około 150 
robotników. ыа 

— Nowy kiub sportowy. Z inicjatywy dy- 
rektora fabryki tytoniowej w Grodnie p. Świe- 
chowskiego dnia 9 czerwca r. b. zostało zwołane 
zebranie organizacyjne Klubu Sportowego Pań- 
stwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych, na które 
zostali również zaproszeni przedstawiciele woj- 
skowości. : gc 

Na zebranie stawiło się 35 robotników oraz 
urzędnicy fabryki p.p. kontroler Heiłasz, , kiero- 
wnik ekonomatu Orzechowski, kierownik wydzia- 
łu mechanicznego Arasimowicz. Obrady zagaił 
dyr. Świechowski, wyjaśniając w dłuższem prze- 
mówieniu cele i zadania klubu. 

Postanowiono zorganizować sskcje: lekkoa- 
tletyczną, bokserską, szermierską, gier piłkarskich 
i kolarską. 

Do Zarządu klubu zostali wybrani p.p. Świe- 
chowski—prezes, robotnik Józef Mikłaszewicz — 
wice-prezes, robotnik Jan Grzymało—sekretarz. 

Witamy nową organizację, która szerokim 
warstwom robotniczym może przynieść niezmier- 
nie wiele pożytku. 

KRONIKĄ LIDZKA. 
— Strajk robótników w Szczuczynie lidz- 

kim. Dnia 8 b. m. w fabryce dyehty drzewnej Br.   Konopackich w Szczuczynie ludzkim został ogło- 
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Wiešci i obrazki z kraju. 
Z pobytu pana wojewody w Mołodecznie. 

oddziałów 86 p. p. i W. F. iP. W. O g. 
14-ej przyjął udział w odprawie komen- 
dantów powłatowych P. P, na której u- 
dzielił instrukcji w związku ze swemi spo- 
strzeżeniami podczas ostatnio przeprowa- 
dzonej inspekcji. Po odprawie odbyły sie 
zawody sportowe na boisku, po odbyciu 
których pan wojewoda osobiście wręczył 
nagrody zwycięzcom, poczem wygłosił prze- 
mówienie do zespołów, podkreślając ko- 
nieczność wytężenej pracy na polu W. F. 
i P. W. tak potrzebnej dla rozwoju potęgi 
Państwa. Wieczorem powiatowy komitet 
P. W. i W.F. w salonach Kasyna Garni- 
zonowego wydzł obiad dla przybyłych na 
zawody gości, następnie zaś odbył się raut. 
Po raucie tegoż dnia pan wojewoda 
powrócił do Wilna. 

Niedzielne święto w Swięcianach. 
Staraniem powiatowego komitetu od- | sportowe. 

Sensacją jednak dnia w Święcianach 
było wielkie batalistyczne widowisko p. t. 
Zwycięstwo Tadeusza Kościuszki pod Ra- 
cławicami, w której wzięło udział około 
1000 osób. Na widowisko to zjechało oko- 
ło 1500 osób z całego powiatu. Z samych 
N.-Święcian przyjechały 3 pociągi. Razem 
na widowisku było około 3000 osób, co 
jak Święciany Święcianami zdarzyło się 
po raz pierwszy. 

Naogół dało się wśród mas zauwa- 
żyć olbrzymie zainteresowanie, czego naj- 
lepszym dowodem niespotykana dotąd w 
Święcianach frekwencja. Niemałe również 
zainteresowanie zdradzała młodzież, wal- 
cząca w zawodach o takie nagrody jak 6 
karabinków i cały srereg nagród wartości 
przeszło 700 zł. zaofłarowanych przez 
miejscowe społeczeństwo, p. starostę Myd- 
larza, T-wo Łowieckie, Okr. Zw. Kółek i 
Organizacyj Rolniczych, T-wo Krajoznaw- 
cze i t. p. 

Święciany długo będą -pamiętały u- 
biegłą niedzielę. 

Krwawa walka na pograniczu sowieckiem. 
kazało bolszewicka straż pograniczna sto- 
czyła krwawą bitwę z wymienioną bandą 
przemytników, usiłującą przeszmuglować 
do Polski większy transport towaru. 

Podług posiadanych wiadomości 4 
żołnierzy bolszewickich i 3 przemytników 
zostało zabitych, trzech przedarło się na 
stronę polską, gdzie zostali ujęci przez 
placówkę K. O. P-u, Pozostali wpadli w 
ręce bolszewickiej straży granicznej. 

Wielka burza w powiecie wileńsko-trockim. 
łożone w niskich miejscowościach. 

We wsi Brudno, gm. rzeszańskiej za- 
paliły się od uderzenia piorunu zabudowa- 
nia Rozalji Jaczmik. Sama Jaczmik została 
przez piorun zabita. Dwoje jej małoletnich 
dzieci — śmiertelnie porażonych. Dzieci 
wkrótce zmarły. Spaliło się również kilka 
zabudowań we wsi Bokuba i w zaścianku 
Nowiny. 

We wsi Przełaje gminy orańskiej po- 
żar zniszczył ogółem 56 zabudowań. 

Niezwykłe samobójstwo w Sokółce. 
„ Po powrocie skonstatowano, że żołnierz 

powiesił się na dużym haku od lampy. Personal- 
jów denata dotychczas nie ustalono. Kahał miej- 
scowy jest w nielada kłopocie. Fakt bowiem sa- 
mobójstwa przez powieszenie w bożnicy fjest nie- 
praktykowanem zbeszczeszczeniem świątyni. 

Napad szaleńca na urząd gminny. 
Służyna i post. P. P. Józefa Rosaka. Nic nie po- 
mogło wyrwanie od szaleńca przez post. Rosaka 
rewolweru. Aleksandrowicz dobył drugiego rewol- 
weru, strzelając w dalszym ciągu. W rezultacie 
sekretarz Służyn i post. Rosak padli, brocząc krwią. 
Ciężko rannych odwieziono do szpitala w Suwał- 
kach. Szaleniec zbiegł w niewiadomym kierunku. 

szony strajk. Strajkuje przeszło 150 robotników i 
robotnic. Strajk wynikł na tle żądań © podwyższe- 
nie zarobków, które zgłosili miejscowi robotnicy 
za pośrednictwem Związku Robotników Przemy. 
słu Drzewnego. 

KRONIKA WOŁOŻYŃSKA. 
— Oddział Zw. Robotników Przemysłu 

Drzewnego w Żardelach. W tych dniach został 
zarejestrowany u inspektora Pracy 63 Obwodu 
w Wilnie Oddział Związku Robotników Przemy- 
słu Drzewnego w Žardelach koło Bohdanowa, w 
pow. wołożyńskim. W dniu 2 czerwca r. b. od- 
było się walne zebranie członków tego związku, 
na którem wybrano Zarząd. 

KRONIKA AUGUSTOWSKA. - 
— Groźny pożar. We wsi Bielany gm. No- 

wy - Dwór pow. augustowskiego, położonej o 23 
klm. od Grodna wskutek wadliwego urządzenia 
komina w jednym z domów powstał pożar, skut- 
kiem którego spaliły się 22 „domy, 6 stodół i 72 
budowie. Pożar poczyniłby jeszcze większe spu- 
stoszenia, gdyby nie grodzieńska Ochotnicza 
Straż Ogniowa, która przybyła na ratunek, po- 
konywując przestrzeń dwudziestu kilku kilomet- 
rów w niespełaa godzinę. 

KRONIKA RADOSZKOWICKA. 
— Skutki burzy. Onegdaj nad miejscowością 

Wardomicze koło Radoszkowicz przeszła burza © 
nienotowanej sile, wyrządzając mieszkańcom licz- 
ne straty. Między innemi bardzo poważnie uszko- 
dzonych zostało kilkanaście domów. 

KRONIKA ORAŃSKA. 
— Qlbrzymi pożar. Onegdaj na odcinku 

Orany we wsi Przełaje w jednem z okolicznych 
zabudowań wskutek nieostrożnego obchcdzenia 
się z ogniem powstał pożar. Ogień szybko prze- 
rzucił się na sąsiednie zabudowania, tak, że w 
krótkim czasie w płomieniach stanęła większość 
zabudowań wsi. Na miejsce pożaru natychmiast 
przybyły oddziały techniczne K. O. P-u. Mimo 
energicznych wysiłków w kierunku zlokalizowa- 
nia pożaru doszczętnie spłonęło 16 gospodarstw. 
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| Ijant wiązki Spółdzielń Spożyw- 
tu A. | | 

Dnia 9 czerwca r. b. w Warszawie 
rozpoczęły się dwudniowe obrady XVI 
zjazdu delegatów związku spółdzielń spo- 
żywców Rzplitei Polskiej, w którym wzięło 
udział 221 spółdzielń, posyłając na ziazd 
425 delegatów. Na otwarcie zjazdu przyby- 
ło 80 gości z pośród przedstawicieli rządu. 
władz komuna'nych, pokrewnych instytu- 
cyj i t. d. | 

Pozatem zaSzczyciło zjazd swoją ©- 
becnością szereg wybitnych kooperatystów 
Anglji i Francji jak; pp. Enfield, Poisson, 
Clonet, Levy i inni. 

Po ukonstytuowaniu się prezydium, 
rozpoczęły się przemówienia gości zagra- 
nicznych. 

Następnie po odczytaniu uchwał XV 
zjazdu, zabierali głos członkowie zarządu 
pp. dyr. Rapacki dla žreferowania sprawo- 
zdania za 1927 rok, wicedyrektor J. Jasiń- 
ski mówił w sprawie bilansu, a dyr. Żar- 
kowski o wydziałach: lustracyjnym, instruk- 
torskim i organizacyjnym. 

Ze sprawozdania okazuje się, że do 
związku należy 870 spółdzielń, których 
udziały wynoszą 910910 zł. 78 gr., a łącz- 
ne zakupy sumę — 57058242 zł. 69 gr. 
Obrót zewnętrzny centrali I wszystkich 28 
oddziałów wyniósł 78806806 zł. 56 gr. Bi- 
lans po dzień 31.XII. 1927 r. po stronie 
biernej i czynnej wykazuje 15704236 zł. 
49 gr. Zysk wykazuje 3078404 zł. 70 gr. 

Po zreferowaniu przez członków та- 
rządu powyższych sprawozdań przewodni- 
czący Otworzył dyskusję nad niemi, w któ- 
rej zabierały głos następujące osoby: pp. 
Hempel, Lange, Kozłowski, Sabowski, Staś- 
kiewicz, Papierski i in. 

„ O godzinie 1 i pół po poł. nastąpiła 
przerwa obiadowa. 

Po wznowieniu obrad o godz. 4 pp., 
w dalszym ciągu prowadzono dyskusję nad 
sprawozdaniami. Poczem zebranie zatwier- 
dziło ogromną większością głosów sprawo- 
zdania za 1927 r. 

Na zakończenie dokonano wyborów 
uzupełniających 17 członków i 2 zastępców 
do rady nadzorczej. 

Na tem zakończono pierwszy dzień 
obrad. W drugim dniu członkowie zarządu 
PP. dyr. M. Rapacki i dyr. J. Żerkowski 
zreferowall plan działań na rok 1928, 
pierwszy z nich wydziału gospodarczego i 
społeczno-wychowawczego, drugi — wy- 
działu lustracyjnego i ubezpieczeń. P. Żer- 
kowski rzucił między innemi myśl utwo- 
rzenia centrali kasy oszczędności. W dy- 
skusji, która się wywiązała na tle powyż- 
szych referatów wzięło udział szereg dele- 
gatów, poczem zjazd zatwierdził budżet i 
plan działań na rok 1928. 

Następnie przewodniczący powiado- 
mił zebranych oO zgonie Ś. p. Łukasza 
Arechwo, wybitnego działacza i pioniera 
spółdzielczości na terenie Wileńszczyzny. 
Zebrani uczcili pamięć zmarłego przez po- 
wstanie. 

Po uchwaleniu szeregu drobnych 
wniosków postanowiono, aby następny 
zwyczajny (17-y) zjazd pełnomocników 
związku spółdzielń spożywców Rzplitej 
Polskiej odbył się również w Warszawie. 

Na tem zakończono obrady zjazdu. 
—— 27 лоа NN TT COS LE E AA 

Przed zjazdem geologów w Kopenhadze. 
Na zjazd geologów w Kopenhadze, 

który z racji 40-letniej rocznicy założenia 
tam Instytutu Geologicznego odbędzie się 
od 15.VI do 15.VII udaje się pclska  dele- 
gacja, złożona z 7 osób Z Wilna wyjeż- 
dżają delegaci U. S. B. prof. Limanowski 
i prof. Rydzewski. Prof. Limanowski imie- 
niem delegacji przedstawi wniosek o utwo- 
rzeniu assocjacji dla badań  glacjalnych 
(lodowcowych) całej Europy Północnej, to 
znaczy do assocjacji, do której przystąpią: 
Polska, Avglja, Norwegja, Szwecja, Danja, 
Holandja, Niemcy, Litwa, Lotwa, Estonja, 
Finlandja i prawdopodobnie Sowiety. 

Wniosek polski—jak sądzić można z 
wiadomości otrzymanych z Kopenhagi— 

batę. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6. 1844 

KINA i FILMY. 

(Kinem. Miejski). 

„Zew morza*. 
Z radością stwierdzam: oto pierwszy tilm 

olski, na który patrzeć możną bez dystrakcji 
czynilišmy tu wielki krok naprzód; „Zew mcrza* 

jest tego najoczywistszym dowodem. Minęły już (oby bezpowrotnie) czasy różnych Trędowatych, 
Przystanków tramwajowych czy innych „Męczennić (wzgl. „Niewolnic*) miłości” i t, p, okropieństw a 
zaczynamy tworzyć rzeczy conajmniej poprawne, 
których już wstydzić się przed zagranicą nie po- tr:€ SUW. a Е _ > „4€Ww morza” nie kroczy bynajmniej м а- wangerdzie kinematografji, ma niadstwe "ba tów, już dawno wyzyskanych, jest dość stereoty- powy i posiada pewne drobne niekonsekwencje w fabule, ale nxogół, scenarjusz skonstruowany jest dobrze, mocno; znakomicie utrzymuje uwa- 
66 widza w napięciu i zawiera sporo ciekawych a wielce trafaych pomysłów. 

Tło piękne, prześliczne (takl) zdjęcia (ogród 
stary, staw, młyn i t. „d.), doskonałe typy, zachwy- 
cająca Malicka, „zabójczo* przystojny jerzy Marr. 

widać. Maszyński rozradowuje widzów swoją prze- 
komiczną mimiką a egzotyczna van Loos'ówna 
razem ze swym papą jest naprawdę interesująca. Inną dobrą stroną tego filmu jest niezwykła róż- 
norodność jego akcji, szybkiej dosyć w tempie i.   ciągle poeiącej się z miejsca na miejsce. 

apisy bardzo dobrze zredagowane. (sk) 

jest bardzo mile widziany i uzyska apro- 

z doskonałemi warunkami do postaci, którą о4- ; 
we wogóle zdolny aktor filmowy, to 

*
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Dziś: Antoniego Padew. W. 
Środa | Jutro; Bazylego. 

43 Wschód słończ--g. 2 m. 56 
czerwca | Zachód „> 4.19 m.36 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeženia Zakiadu Meteorologi- 
cznego U. $. В. х dn. 12, VI. b. r. Ciśnienie 

*średnie w milimetrach 764. Temperatura średnia 
115 С. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający zachodni. Półpochmurno. Maksimum na 
dobę+- 17 С. 

Tendencja  barometryczna — wzrost ci- 
śnienia. 

URZĘDOWA. 

— Powrót wojewody. Pojutrze oczekiwany 
jest powrót do Wilna p. wojewody Raczkiewicza. 
W dniu 16 b. m. p. wojewoda udaje się do No- 
wogródka, gdzie wezmie udział w raradach ple- 
narnego zebrania wileńskiego i nowogródzkiego 
koła regionalnego Jedynki. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Konwentu Senjorów Rady 
Miejskiej. Dziś w lokalu Magistratu m. Wilna o 
jodz. 8 wiecz. odbędzie się posiedzenie Konwentu 
enjorów Rady Miejskiej. Posiedzenie ma na ce- 

lu ustalenie kandydatów do Komitetu Rozbudowy 
m. Wilna i Komisji Szacunkowej. Wybory odbędą 
się już na najbliższem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej, które wyznaczone zostało na ózień 19 b.m. 

Pozatem na posiedzeniu Konwentu Senjo- 
rów poruszona została sprawa ekspość prezyden- 
ta miasta z dotychczasowej działalności Magistrz- 
tu. Eksposć to wygłoszone zostanie również na 
najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej. | 

.. |= Choroby zakaźne. Sekcja Zdrowia Ma- 
gistratu w tygodniu ubiegłym zanotowała na te- 
renie m. Wilna następującą ilość zasłąbnięć na 
choroby zakaźne: tjfus brzuszny — 3; tyfus pla- 
misty — 2; paratyfus — 1; płonica — 9; blonica— 
4; ospa wietrzna — 3; odra — 5; krztusiec — 12; 
różyczka — 1; zausznica — 5; grypa — 4; tężec— 
1; gruźlica — 2; jaglica — 1. 

Razem 55 zasłabnięć, z czego 2 wypadki 
zakończyły się wynikiem śmiertelnym. 

— Zakończenie robót na nl. Kalwaryjskiej. 
W dniu jutrzejszym mają się zakończyć, prowa- 
dzone od kilkunastu dni roboty zmierzające do 
rozszerzenia wylotu ul. Kalwaryjskiej przy tak zw. 
„Górce Kalwaryjskiej". 

WOJSKOWA. 

— Rewizja lekarska osób objętych rejestr. 
t. zw. francuską. Powiatowa Komenda Uzupeł- 
nień Wilno—Powiat podaje do wiadomości wszyst- 
kim zarejestrowanym, którzy w latach 1920—1921 
stawali do rejestracji francuskiej, iż M. S. Wojsk. 
zamierza w najbliższym czasie przeprowadzić re- 
wizje lekarskie względem zarejestrowanych po- 

  

wyższą rejestracją inwalidów wojennych, bez 
względu na to, czy już w swoim czasie było rosz- 
czenie do zaopatrzenia inwalidzkiego załatwione 
odmownie. Е 

Szczegółowych informacyj udziela Referat 
Inwalidzki P. K. U. Powiat w godzinach urzędo- 
wych do dnia 9-VII 1928 roku. 

— Pobór. W dniu 13b.m. Komisja poboro- 
wa dokona przeglądu poborowych urodzonych w 
r. 1906 kategorja „B”, zamieszkałych na terenie 

wszystkich komisarjatów policyjnych, których 
nazwiska zaczynają się na litery „G* i „J“. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocje. W środę dnia 13 czerwcą b. 

r. © godzinie 1 popoł. w Auli Kolumnowej Uni- 

wersytetu odbędą się promocje na doktora medy- 

cyny: Lek. Henryka Rudzińskiego, adjunkta II 

kliniki chorób wewnętrznych ilek Florjana Świe- 

żyńskiego. Rektorat zaznacza, że doktorat medy- 

cyny jest stopniem naukowym wyższym, który 

uzyskać można dopiero po uprzedniem uzyskaniu 

stopn'a niższego np. lekarza (doktora wszechna- 

uk lekarskich). Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Biuro informacyjne przy Związku Kół 
Wiatematycznych, Fizycznych i Astronoemicznych 
Polskiej Młodzieży Akademickiej (Kraków, ul. 
Gołębia 20) podaje do wiadomości osób zaintere- 
sowanych, w szczególności tegorocznych matu- 
rzystów i maturzystek, iż udziela wszelkich in- 
formacyj, dotyczących studjów matematyczno - fi- 

zycznych (porządek studjów, wykłady, egzamina 
it. p.) na uniwersytetach polskich. Zapytania na- 

leży kierować pod powyższym adresem, załącza- 
jąc znaczek na odpowiedż. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
—Reorganizacja Zw. Klasowego Dozorców 

Domowych. Główny Inspektor Pracy wpisał do 

rejestru związków statut Zw. Kl. Dozorców i 
Służby Domowej na Z. Wileńską. Dnia 10 b. m. 
w lokalu Związków Zawodowych przy ul. Kijow- 
skiej 19 w Wilnie odbyło się ogólne zebranie or- 
ganizacyjne dozorców domowych m. Wilna. Oma- 
wiane były sprawy związane z reorganizacją 
Związku, który, dak wiadomo, został w począt- 
kach roku bieżącego pizez Zarząd Główny w 

Warszawie rozwiązany. Ё 

— Rozwigzanie Oddz. II-g0 Zw. Robotni- 
ków Przemysłu Skórzanego i Pokrewnych. Dnia 
7b. m. generalny sekretarz Zarządu Gł. w 
Warszawie rozwiązał Oddział II Zw. Robotników 
Przemysłu Skórzanego i Pokrewnych w Wilnie, 
z powodu dezorganizacji oraz politycznej dzia- 

łalności Zarządu, niezgodnej ze Statutem. Jedno- 
cześnie została powołana nowa Komisja organi- 

zacyjna, która pod opieką Komisji Okr. Zw. Zaw. 

w Wilnie ma rozpocząć pracę nad reorganizacją 
oddziału. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt o Targach Północnych. Zarząd 

ścijan w Wilnie podaje do wiadomości zrzeszo- 
nym, że wyznaczony na dziś odczyt p. profesora 

Rudzińskiego o l-ych Targach Północnych i Wy- 
stawie Rolniczo- OWE) we odbędzie się z 
owodu nie przyjazdu prelegenta. 

e — Waliczromadzenić Wil. Koła Stow. 
Rezerwistów i b. wojskowych. W dniu 17 czerw- 
ca b. r. o godz. 4 pp. w lokalu przy ul.. Zawalnej 
Nr. 1 m, 4, odbędzie się walne zgromadzenie Wi- 
leńskiego Koła Stowarzyszenia Rezerwistów i By- 
łych Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Za- 
rząd uprasza wszystkich członków za naszem 
pośrednictwem o jak najliczniejsze i punktualne 
przybycie. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— W sprawie umowy zbiorowej. W naj- 
bliższych dniach ma być zawarta umowa zbioro- 
wa pomiędzy murarzami a kierownictwami zskła- 
dów budowlanych w Wilnie. Fakt zawarcia tej 
umowy usunie możliwość nowych strajków mu- 
rarskich, które ze względu na niezbyt długi na 
terenie Wileńszczyzny sezon budowlany, wpływa- 
ją bardzo ujemnie na ruch budowlany. Zawarcie 
tej umowy jest jeszcze ważne z tego względu, iż 
wchodzi tu w rachubę nietylko Wilno, lecz cały 
teren województwa wileńskiego. 

— Likwidacja zśtargu, W przyszłą sobotę 
Inspektorat Pracy zwołuje konferencję piekarzy 
w sprawie likwidacji zatargów, powstałych po- 
między robotnikami piekarskimi a pracodawcami, 
wynikłych na tle przestrzegania ośmiogodzinnego 
dnia pracy. 

LITERACKA. 

— Aktusłna Środa Literacka. 46-ta zrzędu, 
a przedostatnia w bieżącym sezonie Sroda Lite- 
racka poświęcona będzie dyskusji na temat róż- 
nych wileńskich zagadnień kulturalno-artystycz- 
nych, aktualnych w chwili obecnej. Między inne- 
mi dyrektor Targów Północnych p. Łuczkowski 
wygłosi pogadankę na temat strony artystycznej 
tej wystawy wileńskiej. Pozatem omawiane będą 
sprawy zaprowadzenia w naszem mieście tram- 
wajów, estetyki ulic i ogrodów, sprawy architek- 
toniczno-zabytkowe i t. p. Związek Literatów 
zaprosił na tę Srodę Prezydjum Miasta oraz sze- 
reg fachowców z łona władz miejskich i rzą- 
dowych. = 

Aby umożliwić udział w Srodzie cztonkom 
Magistratu, Sroda przełożona została na dzień 
następny, 14 b.m. (czwartek) i odbędzie się tego 
dnia w zwykłym lokalu, ul. Św. Anny 4, o godz. 
8-ej wieczorem. 

Zaproszeni 4 prócz członków Związku Li- 
teratów sympatycy Śród Literackich oraz wszyst- 
kie osoby, interesujące się rozwojem Wilna pod 
względem kulturalnym. 

Z POGRANICZA. 

— Nieudany przemyt. Nocy onegdajszej w 
rejonie Filipowa 3 przemytników usiłowało prze- 
szmuglować z Litwy do Polski większy transport 
spirytusu i kropli Hofmana. Wszyscy jednak zo- 
stali ujęci przez placówkę K. O. P-u.   

Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrze- | j 

  

NADESŁANE. 

z — Komunikat L. O. P. P. Z dniem 31 mą- 
a r. b. p. Kaleński Zygmunt, inkasent Wil. Woj. 
Oddziału T. O. P. a b. instruktor obrony prze- 
ciwgazowej Czerwonego Krzyźa Okr. Wileńskie- 
go, zwolniony został ze stanowiska Inkasenta To- 
warzystwa Obrony Przeciwgazowej, jak również 
nie powierza się wymienionemu z ramienia Wil. 
Komitetu Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazo- 
wej Państwa żadnych wykładów, odczytów i pro- 
wadzenia jakichkolwiek kursów z obrony prze- 
ciwgazowej. 

Dyrektor Biura LOPP. 

RÓŻNE. 
— Sprawa mianowania wice wojewody 

wileńskiego. Dowiadujemy się, iż podana przez 
miejscową prasę rosyjską i żydowską wiadomość 
0 zzmierzonem mianowaniu p. naczelnika Kirti- 
klisa wice-wojewodą wileńskim nie odpowiada 
prawdzie. 

— Propaganda idei powszechnego pokoju 
na terenie szkół. Amerykańska Liga Obywatel- 
stwa Szk. ogłosiła konkurs powszechny na napi- 
sanie rozpraw na tematy: 1) „W jaki sp sób nau- 
czyciele mogą popierać przyjaźń między naroda- 
mi* i 2) „Współpracownictwo narodu ze światem”. 
W konkursie uczestniczyć może młedzież wszyst- 
kich krajów: na pierwszy temat—uczniowie wyź- 
szych klas liceów i seminarjów nauczycielskich, 
na drugi temat — uczniowie gimnszjów. Wyzna- 
czono po trzy nagrody na kaźdy temat, a miano- 
wicie: 75, 50 i 25 dolarów. 

Ubiegający się o nagrodę uczniow 'e polscy 
mogą składać rękopisy w języku polskim w Pol. 
Stow. Przyjaciół Pokoju (Warszawa, Krak.-Przed. 
Nr. 1) przed dniem 1 lipca r. b. 

— Zwolnienie z duchownego seminarjum 
prawosławnego. Decyzją władz pedagogicznych 
duchownego seminarjum prawosławnego w Wil- 
nie zwolniono 2 uczniów za łobuzerskie wystą- 
pienie wobec jednego z nauczycieli. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*. „Niespo- 

dzianki rozwodowe” farsa Bissona i Marsa. grana 
dziś będzie po raz przedostatni, schodząc zupeł- 
nie jutro z repertuaru. 

— Występy Mieczysława Dowmunta*. Dy- 
reycji Teatru Polskiego udało się pozyskać ulu- 
bieńca publiczności wileńskiej, wybornego komika 
Mieczysława Dowmunta, który po raz pierwsty 
wystąpi w Teatrze Polskim w piątek, w premierze 
komedji muzycznej „Tylko ty“. 

— Konkurs chórów wileńskich. W niedzie- 
156 17 b. m. w Teatrze Wielkim na Pohulance od 
będzie się po raz pierwszy w Wilnie konkur- 
miejscowych zespołów śpiewaczych. W konkursie 
wezmie udział 7 chórów mieszanych i dwa mę- 
skie. Każdy chór odśpiewa dwie pieśni wybrane 
dowolnie. a na zakończenie wszystkie chóry zbio- 
jowo wykonają trzy pieśni pod dyr. Jana Leśniew- 
skiego. Kolejność wykonywanych numerów pro- 
gramu została rozstrzygnięta losowaniem. 

Ceny miejsc wyznaczone są najniższe od 
20 gr. Początek o godz 8 wieczorem.   

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
ŠRODA 13 czerwca. 

13.00. Transmisja z Warszawy. Sygnal cz“ 
su, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 17.00 
17.15. Muzyka z płyt gramofonowych firmy J. 
Weksler w Warszawie ul. Marszałkowska 134. 
17.15—17.30. Chwilka litewska. 17.30—17.45. Kwź” 
drans akademicki. 17.45—18.10. 
życiu praktycznem* odczyt z działu „Przyroda 
wygłosi adjunkt U. S. B. dr. Stanisław Szeligowski: 
18.15—19.00. Transmisja muzyki lekkiej z ogrodu 
kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 19.00—19.25. Audy" | 

„Astronomia W | 

       

  

cja dla dzieci. „O św. Antonim* opowie Halina 
Korkozowiczówna. 19.25—19.50. „Kazimiera Iłła" 
kowiczówna" odczyt z cyklu „Współczesna poezja 
polska" połączony z lekturą wygłosi Witold Hulė- | 
wicz. 19.50—20.15. Pogadanka  fradjotechniczna: 
20.15—22.00. Transmisja z Warszawy. Koncert po” 
pularny. 22.00—22.30, Transmisja z Warszawy. SYy* 
gnał czasu, komunikaty P. A. T., policyjny, spot- 
towy i inne. 

SPORT. 
Powiększenie taboru sportowego sekcji 

wioślarskiej P. K. S 

Jak się dowiadujemy, sekcja wioślarska 
Policyjnego Klubu Sportowego powiększy wkrót< 
ce swój tabor o 6 nowych łodzi. 

Wilno zajmuje I-sze miejsce w strzelaniu. 

Na odbytych ostatnio w Mołodecznie spor | 
towych zawodach policyjnych — I-sze miejsce 
w strzelaniu zajęła wileńska drużyna policyjna. 

Wyścigi konne w Pośpieszce. 
LAG w czwartek 6-ty dzień wyścigów 

konnych w Pośpieszce. Odbędą się także konkur 
sy hippiczne. jutrzejsze wyścigi będą bardzo u” 
rozmaicone. Przewiduje się dużo niespodzianek 
dla p.p. amatorów totalizatora. Należy również 
pamiętać o gonitwie loteryjnej, która odbędzie 
się 17 b. m. Bilety jeszcze są do nabycia na to” 
rze w dniu wyścigów. 

Wśród pism. 
„Wiek XX". 

Ukazał się 11 numer poczytnego społeczno” 

  

Jiteracko-artystycznego tygodnika warszawskiego 1 
„Wiek XX". Na treść jego składają się: 

„Organizacja siły” artykuł wstępny; „Poezja 
proletarjacka” A. A.; „Rada Szkolna Okręgowa'; 
„Wśród książek” El, sn.; „Sytuacja aprowizacyi* 
na* L. B.; „Zdobnictwo książki w twórczości Wy- 
Spiańskiego" L. Starski; „Skąd wziąć pracowni- 
ków kultury artystycznej?* Stefanja Żshorska; „Z 
zagadnień stylu įteatralnego“ Juljusz Starzyński; 
„Sztuki piękne"; „Kronika filmowa*; Kronika. 

    

Świat nizin i Świat błyszczących 

  

    
  

  

Kino-Teatr | PARTER od 1 zł., Balkon 70 gr. Szlzgier Paryża. Ś lat j sł k # Ogloszenie. | 
u | szczytów! jaj + iłaść i i wiatowej Siaw urorty MAGISTRAT m. WILNA podaje do wiadomości, | 

NELIOŚ 3 „……Ё Мшпка (Milošč za pieniądze) y że w dniu 27.VI b. r. w Wydziale Elektrycznym pok. 
э Porywający romans z udziałem czarującej OE aż oz p: id omy. wypoczynk OW ©: | Nr. asa się jetetacą za 1500 pełączeń liczni- 

l. Wi й i rządzą Światem, a dyplomatami KOB . Seansy o $. 6, 15. * kowych (pionów), które mają być wykonane w roku 

DA — = ai P > Bat Najpoteżoljsza arcydziejo XX wieku role zidlło Ponsjonaty internaty, dla dziewcząt i chłopców. bieżącym (sierpień, wrzesień, październik). Oierty na 
„ Dzi a t е 

KINO E Ai NATAI JA LISIENKO, WANDA ŽAWISZANKA, ALBERT STEINRUCK, FRED | Cena całego utrzymania dla dzieci wy- | tvamym go do ŻYWI r. b. 12 godz w pal wykoge 
RYLLA i OKTAW KACZANOWSKI w obrazie Polsko-Wiedeńskim 

dziecięce oskarżają was“ 
1874 

nosi 140 fr. szwajcarskich miesięcznie. | nie założenia pionó teriał к 
Dla dorosłych 150 fr. szw. które dla czte- śólale sl Dobiódi. AE R 
rech kurortów przy tygodniowych zmia- 1) Piony mają być wykonane kabelkiem o izola- 
nach są ważne. Referencje przeszło od | cii Papierowej napięcie 750 v. w płaszczu ołowianym 

o przekrojach: 

SYM, WALTER 

'p. t. „Dusze 
dramat życiowy w 10 akt. Początek seansów 4, ostato. g. 10 m. 25. 

„BOLONIA 
Miekiewicza 22. 
  

Dziśl Zwycięstwo polskiego przemysłu filmowego. Najlepszy film polski! Nowe wydanie | tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. pry zj SS Gi iki 
Kino а 1928 r. w va literackiem opracowaniv. Dramat erotyczny w 12 akt. 1875 Bureau der Pensionnaten Pestalozzi 2x 2,5 m/m 3x2,5 m/m 4 x 2,5 m/m 

i (Federation Internationale des Pensionnats 2x4 m/m 3x4 m/m 4x4 m/m 

Piecadilly Tajemnica przystanku tramwaj owego A Europeens) Budapest, V., Alkotmany stras- 3x6 m/m 4x6 m/m 
” Scenarjusz znanego poety i nowelisty Józefa Relidzińskiego. W rol. głównyc J se 4. I. (Telephon: Tcrez 242-36). 4x0 mim 

Wielka 42. SMOSARSKA, JÓZEF WĘGRZYN i K. JUNOSZA-STĘPOWSKI, Nadprogr. arcywes. komedja w 4 а, 
KURORTY i DOMY WYPOCZYNKOWE.   

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Ośwlatowy 
SALA MIEJSKA 

”› ZEW MORZA“ 
Od dn. 9 do 14 czerwca r. b. włącznie będzie wyświetlany film: 

według powieści Stefana Kiedrzyńskiego, w 12 
roli głównej MARJA MALICKA 

z udziałem marynarki wojennej i handlowej oraz lotnictwa morskiego. 

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. 

dziele i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów o g. 6-ej, 

aktach. W 

Kasa czynna od g. 5 m. 30, w nie- 
w niedziele i Święta 

Na Węgrzech: Budapeszt, Siófok, W Szwaj- 
carji: Genewe*, Lozanna”, Neuchatel*, Lu- 
cerno, Montreux*, Zurich*, Lugano, St. Mo- 
ritz. We Francji: Paryż*, Deauville, Trouvlle, 
Biaritz, Ax-les-Bains, Grenoble*, Evian 

  

2) Do rozgałęzień— rozetki izolacyjne w herme” 
tycznie zamkniętych puszkach na dwa, trzy i cztery 
przewody. 

3) Bezpieczniki porcelanowe, kryte do korków | 
normalnych, oraz „Uniwersal*. 

4) Tsblice rozdzielcze marmurowe na trzy, sześć, 
Oraz dziewięć bezpieczników do 40 A. 

Ceny na wskazany materjał muszą być podane 
(Ostrobramska 5) o godz. 4-ej. Następny program: „PASIERBICA%. (Genewskie-jezioro), Chamonix. Na Fr. An- | jednostkowo wraz z robocizną. 

= Ё 4 (W mapę cuskiej Riwierze: St. Raphael Canne, Niz- Kabel ma być mocowany na klamerkach z zabez- 
Dziś! Wielkie arcy- Krzywoprzysięzca ( > SWI Iki za, Juan-les-Pins, Monte-Carlo, Mentona. W | pieczeniem w potrzebnych miejscach rurą żelazną. 

Ee z rednie wtddażych aktach, osnuty na tle rewolucji fraituskiej Pieka Anglji: Londy п*, Cambridge“, Brigthon, Należność za wykonane roboty. Magistrat wypłaca ramat erotyczn ‚ £ 5 # * ieni г 
„Ognisko“ romansu baronowej Orczy. W rolach głównych wybitni artyści fransuscy: FLORA LA Folkstone. We Włoszech: San-Remo*, wspo zen hay Ea cda 

(obok dworca 
kolejowego). 

plaga letnia!!! 
  

    

  

® ©. 9 
RZE. N. GLEZER, ul. Gdańska 6. 1054 

BRETON, PEDRO de CORDOBA, HOLMES HERBERT. Okropności rewolucji fran- 

cuskiej! Rządy Dantona i Robespiera! Początek seansów o g.6, w niedziele o g. 4. 1867 

w Wanny i miski gumowe 

Nerwi, Wenecja, Bordighera, Abbazia, Ric- 
cione, Rzym, Neapol*, Palermo, Meran. W 
Austrji: Wiedeń”, Zell-am-Zee*, Linz*, ns- 
bruck*, Salzburg*. W Niemczech: Berlin*. 
W Belgii: Ostenda. W Afryce: Algier, Tunis. 

W miejscowościach zaznaczonych gwiazdką, internaty 

   
      

     

   

  

   

  

dla chłopców i dziewcząt, oraz dla dorosłych, są otwarte     O wykonanie powyższej budowy pionów ubiegać 
się mogą firmy, które wykażą się praktyką w budowie 
takich urządzeń. 

Magistrat zastrzega sobie prawo swobodnego wy- 
boru oferenta, podziału robót pomiędzy kilku oferen- 
tów, lub też nieuwzględnienie żadnej oferty. 

Pożądane złożenie wzorów. 

  

| Muchy są natrętne, wstrętne i jako roznosi-< — ^ | 
: 

cielki wszelkich chorób są niebezpieczne dla : З-:Ё:Еіда'й'р::к.зі]е';"‘‚:і:еіпі\]‚‘;::;ёі:_к"гопу otwarte są tylko ы GLATMAN, 

zdrowia ludzkiego. Przeto używajcie proesek Sprawy handlu, eksportu, obróbki, kupna i sprzedaży | Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do 50 proc. oraz 870 dyrektor Elektrowni miejsk., inżynier. 
O Raków w: PORE” wady. lasów i drzewa : pullmanowskie wagony. Cena utrzymania w ciągu roku szkol- I AKUSZERKA 

Kały kóry, pluskwy i wszelkie robactwo. Informacje z rynków drzewnych całego świata nego (od 15 września) wynosi 110 fr. szwajc, miesięcznie. nteli gentna 

  

Katol _ nieszkodiiwy dla zdrowia. : 
Nie reklama lecz rzeczywistość: kto spróbuje 

„KATOL“ pozostanie wdzięczny za dobrą 

poradę. Żądać we wszystkich składach apte- 
| cznych I aptekach. 1869.2 

  

      
        

   

    

Rozporządzenia władz w sprawach leśnych i drzewnych 

Całokształt leśnictwa, przemysłu drzewnego i leśnego 

Traktuje tylko 1626 

DRZEWO POLSKIE 

  

1578 

Średnia Szkoła Handlowa 
Stow. Kupców i Przemysłowców Chrześ- 

cijan w Wilnie, Biskupia 12 

i wykształcona osobs, po- 
siadająca obce języki i mu- 
zykę poszukuje posady jako 
gospodyni domu przy Sa- 
motnym. Oferty do Admi 
nistracji „Kur. Wil.“. 1866 

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

  

  
   poszukuje od dnia 1:go września 1928 r. 

jela przedmiotów handloWYCh: "u: +owaro- NANCZYCIEJA PrZELMIOŁÓ VII "diu, towaro- 
znawstwa, stenografji i korespondercji, cgėlem 22 go- 
dzin tygodniowo oraz wychowawstwo platne za 4 godz. 
tygodniowo. Ewentualnie do objęcia jeszcze 2 godz. 
lekcyj pisania na maszynie. Warunki płacy szkół pań- 
stwowych handlowych. ed 

Oferty kandydatów z wyższem wykształceniem 
oraz praktyką przyjmuje Dyrekcja Szkoły do dn. 18-g0 
czerwca 1928 roku. 

Do oferty należy dołączyć życiorys, odpisy Świa- 
dectw oraz referencje osób wiarogodnych. 1880-1 

jedyny wielki fachowy organ Polski. Nr. próbne gratis. 

Warszawa, Piękna 13, Telefon 112-96. 

(Do rybolóstwa 
   

    

   
   ONZEAM don | 

dowiedzieć się w Admin. 
„Kar. Wil.", Jagiellońska 3, 
telef - 99. 1868 

DOKTÓR 

BLUNOWICZ 
Choroby weneryczne, syfi- 

lis i skórne. 

Wielka 21. 

HERBATA 

F. p. 
wszędzie do nabycia. 

żaklań kefiru leczniczego 
K. SIGALINY +; 

Ogłoszenia 
„Narjera Wileńskiego” 

przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3. 

wędki składane 
oraz w formie LASKI, 

żyłki, sznury, haczyki i t.p. w sklepie materjałów piśmien. 

  

  

'** | I, Arkina, Wiino, ul. Wileńska 32. — 1642 3 
ECE EEE EOS EDEL 

GMASZYNY MLYNSKIE 
walce, kaspry, kamienie, jagielniki,[] 
tryjery, turbiny, motory ropne, Diesla, 
gazowe, transmisje, pasy, gurty gazę, 
siatki, olejarnie poleca na dogodne 
spłaty: Biuro Techniczno-Handlowep 

   

     Czy zapisałeś się na członka 

    

  

  

i h EN 
został przeniesiony na ul. Trocką Nr. 7. 5 sr srogeRski, Viino, Miekiewicza 27, tel-12-47. 1824] L. O. P. P.? Paa | ai ak | ` ! 
FILJA w Cielętniku we własnej altanie już о!жаг!а. казсезсезкезсозсозсозсеосоз@КолкеЗсозСеЗКедЕеЭСеЭЕеЗКоаЕЕЭКоЗ 

IEA LS A AERERSLEWAENONESECAC 

  

adakoja i Adm acja | Miska jodz: $5—3R i. Ni tor od 2—3 Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od = 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca 

э ! Р m" + Lario = muje od „i as ZN od 9 = ppoł. i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe I „K. O. 80.250. esy a św. ai 6 25 gr., za tokst 10 E ogło: 
ENA PRENUMERA jesięczni odnoszsniem przes, Zagr: CENA OGŁOG: wiersz milimetrowy przed tekstem—23 gr., w tekście r. — 30 gr., 5 — .. stem— кЕ sz8- 

© # 7 a po в рна 5 ytką AA эна 1, SZER a /o zn , Gyfrows i tabelowa o 20% drożej, ogł. x zastrzeżenieni miejsca 10% drożej. Zagraniczne 50% _ drotej. 

saimka kva, Vaiagg) reik ml alia (ans kp а pesas ze fama Ads de ab wo dė rasa nk fi 
Gdėria! w Grodaio— ‚ : 
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