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Sytuacja gospodarcza. 
W ostatnich czasach coraz częściej 

* darcza Polski uległa znaczcemu pogorsze- 

niu. Głównym powodem 

"cych pogłosek. jest fakt, że od szeregu mie- 
sięcy bilans handlowy kształiuje się bier- 
nie. W miesiącu styczniu saldo ujemne wy- 
niosło — 52,7 milj. złotych, w: letym — 

72,5 milj. w marcu — 163,8, w kwietniu 

81,1 milj. zł. Zaczęto nawet mówić o tem, 
iż jesteśmy w sytuacji podobnej do tej, w 

jakiejśmy byli w połowie roku 1925 w o- 
kresie przed załamaniem się złotego. 

Niewątpliwie jesteśmy w okresie pew- 

nego pogorszenia się konjunktury, jednak 
wymienione niepokojące opinje grzeszą w 
silnym stopniu przesadnym pesymizmem. 
Przedewszystkiem nie może być porówna- 

nia z sytuacją w połowie roku 1925. Wów- 
czas załamanie się kursu złotego było 

związane nietyle z ujemnem saldem bilaa- 

Su handlowego ile z faktem inflacji, wy- 

tworzonej przez nadmierną emisię biłetów 

zdawkowych na potrzeby budżetowe. Tym- 
czasem obecnie sytuacja skarbu państwa 
jest całkiem zadawalniająca i żadnej grożź- 
by większych niedoborów budżetowych 

niema. Przeciwnie mamy nadwyżki budże- 

towe, które w pierwszym kwartale roku 
1927 wyniosły 63,11 milj. złotych, zaś „w 

ciągu roku zeszłego i trzech pierwszych 

miesięcy roku bieżącego przekroczyły ra- 

zem sumę 320 milj. złotych. 

Nie trzeba także zapominać, že obe- 
cna bierność naszego bilansu handlowego 

ma | swoje dodatnie cechy. Polegają one 
na tem, że wzmożony przywóz jest w du- 

żym stopniu skutkiem przypływu kapitałów 

zagranicznych do naszego życia gospodar- 

czego. Jest to zjawisko zupełnie zrozu- 

miałe. Przypływające kapitały zagraniczne 
' mie są przetrzymywane bez ruchu w ka- 

sach ogniotrwałych. Są one zwykle zuży- 
wane na pewne wydatki inwestycyjne i 

prodokcyjne. Przypływ więc ten siłą rzeczy 
„ powoduję zwiększone zapotrzebowanie na 

Surowce Oraz maszyny, których znaczna 

część jest importowana z zagranicy; to 

zaowuż powoduje wzrost przywozu. Szcze- 

gółowa analiza składników bilansu handlo- 
' wego za pierwszy kwartał 1928 roku wy- 

kazuje, że ten import Środków produkcji 
Odegrywa obecnie znacznie większą rolę, 

niż to było w bilansach tych samych mie- 
sięcy w latach poprzedaich 

Z drugiej strony ożywienie życia go” 

Spodarczego musi spowodować także zwięk= 
Szenie wydatków na opłatę, prscowników 

i robotników. To znowuż powoduje zwięk- 
Szenie siły nabywczej odpowiednich warstw 
ludności, a więc i wzrost zapotrzebowania 

na przedmioty spożycia tych warsiw, co 

w wypadku, gdy te przedmioty są wytwą- 

rząne w kraju, może odbić się na zmniejsze- 

niu eksportu, przyczyniając się w ten sposób 

do powiększenia ujemnego charakteru bi- 

__ lansu handlowego. W ten sposób możemy 

_ powiedzieć, że z reguły przypływ kapitałów za- 
; granicznych do produkcji krajowej musi spo- 

wodować pewne przejściowe zmniejszenie 

czynnej strony bilansu handlowego. Pod 

tym względem słuszne uwagi teoretyczne 

wypowiaca w ostatnim zeszycie „Rolnika— 

Ekonomisty* p. T. Mincer. 
Jednak zmniejszenie się czynnej stro» 

ny bilansu handlowego nie we wszystkich 

pozycjach zostało wywołane przez zwięk- 
szenie zapotrzebowania wewnątrz kraju. 

W niektórych wypadkach, jak nprz, w za- 
_ kresie wyrobów hutniczych oraz w zakresie 

_ wyrobów bawełułanych to zmniejszenie jest 

_ objawem tego, iż Polska traci niektóre do- 

tychczasowe rynki zbytu. Jest to dowodem, 
| iż zdolaość konkurencyjna polskiego prze- 

mysłu rozwija się w stopniu niedostatecz- 
nym. Musi to też stać się przedmiotem 
szczególnej troski zarówno sfer gospodar- 

czych, jak i rządu. 

Do zjawisk niepomyślnych należy za- 
| liczyć także stopniowe zmniejszanie się w 
. ostatnich dekadach pokrycia dewizowego 

_" W Banku Polskim. Przez cały rok 1927, 
Pomimo ujemnego salda bilansu handlowe+ 
do pokrycie dewizowe wzrastało, tymcza- 
sem w ciągu kilku ostatnich dekad widzimy 

tych niepokoją- . 

  

tendencję odwrotną. Stan walut i dewiz, 
daje się słyszeć opinja, że sytuacja gospo- : zaliczonych do pokrycia od 31.II1 1928 r. 

|do 20V 1928 r. spadł z 632.099 tys. złot. 
do 547.709 tys. zł. 

Ta tendencja jest o tyle niebezpieczna, 
że może wywołać konieczność restrykcyj 
kredytowych oraz spowodować zmniejsze- 
nie obiegu banknotów, co oddziałałoby ha- 

mująco na wielkość obrotów gospodsr- 
czych oraz musiałoby spowodować zmniej- 
szenie tempa rozwoju gospodarczego. 

Należy jednak zaznaczyć, że byłoby 
to zjawisko niepomyślne, ale bynajmniej 
nie groźae. Działalność inwestycyina, która 
obscnie na szerszą skalę inicjuje rząd i 

samorządy, będzie nadal utrzymywała pew- 
ne ożywienie gospodarcze, stwarzając je- 
dnocześnie wewnętrzny rynek zbytu dla 
szeregu gałęzi przemysłu oraz zatrudniając 
wolne ręce robocze. 

Nałeży przypuszczać, że przejściowe 
kurczenie się rynków zewnętrznych rekom- 
pensowane będzie przez wzrost konsumpcji 
wewnętrznej. Trzeba jednak pamiętać, że 

jeżeli chodzi o sytuację na blirszą przysz- 
łość bardzo wiele będz'e zależało od wy- 
niku zbiorów tegorocznych. Bor. 
  

L komitetu budowy pomnika Stetana ierom- 
stiego w Nałęczowie 

Uroczy:t. ść cdsłonięc'a pierwszego 
na ziemiach polskich pomnika Stefana Że- 
romskiego w Nałęczowie, urządzana w dniu 
17.VI 1928 r., zapowiada się bardzo pięk- 
nłe. Zgłoszeń udziału w uroczystości na- 
pływa wiele Między inaemi zapowiedzieli 
przyjazd: profesor Uniwersytetu Warszaw” 
skiego J. Ujejski imieniem Kasy Mianow- 
skiego, red, J Krawczyńska imieniem Zwią* 
zku Syndykatów Dziennikarzy Polskich, 
rodzina. Żeromskiego, W. Perzyński im. 
Związku Autorów Dramatycznych, prezes 
Patkowski im. Związku Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych, J. Mortkowicz i inni. 

Większość uczestaików przybywa do 
Nałęczowa pociągiem pośpiesznym, wycho- 
dzącym z Warszawy o godz. 9.25 rano z 
Dworca Głównego. 

Pomnik, zaprojektowany przez archi- 
tekta J. Witkiewicza, przedstawia granito- 
wy obelisk z bronzową maską Nieśmier- 
telnego Twórcy „Popiołów* wykonaną 
przez znaaego artystę rzeźbiarza A. Żura” 
kowskiego. 

W dniu uroczystości odsłonięta zo- 
stanie w Mauzoleum Żeromskich tablica 
bronzowa, ufundowana przez Stefana dla 
Jsgo Rodziców, w chacie zaś Żeromskiego, 
stojącej obok Mauzoleum, w której po- 
wstaly „Popioly“, otwarte zostanie w dniu 
17.VI 1928 r. Muzeum Stefana Żeromskie- 
go o typie regjonslnym. Muzeum odtwa- 
rzać będzie wiernie wnętrze chaty z czasów 
powstania „Popiołów'. 

Niepokojący stan zdrowia (ia Świętego. 
RZYM. 15-VI. (Pat). Jak doncsi 

„Brillanti” stan zdrowia Ojca Św. budzi w 
sterach watykańskich poważny niepokój. 
Papież cierpi na ostrą formę arterjo-skle- 
rozy, nie znosi jednak lekarzy i nie chce 
przerywać stałych swych zajęć i nużących 
codziennych audjencyj. 

Podobno Papież sam ustalił swój sy- 
stem leczenia, polegający jedynie na dłuż- 
szych niż dawniej spacerach po ogrodach 
watykańskich, gdyż jako dawny alpinista 
jest on zdania, że tylko długie przebywa- 
nie na świeżem powietrzu może przywró- 
cić mu zdrowie. Pozatem Papież usuną 
ze swego menu wino, zastępując je piwem. 
Inne pisma nie powtarzają tej wiadomości, 
z sprawdzenie jest niezmi?rnie utrud- 
nione. ‚ 
ODODWGOWGOWGONTOWGOWGDIGEDI 

) POWIEŚĆ REGJONALNA! 

i. „KAMIENICA 
u DŚTRĄ BRAMĄ 

WAKDY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-DORACZEWSKIEJ. 

Cena zł. 3,50. 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach 1 w Administracji „Kur- 

‚ era Wileńskiego". 

POWIEŚĆ REGJONALNA! 
1661 
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, Restauracja „Oaza* ky 2 
_ Dziś zupełna zmiana programu. 
Występy nowozaangażowanych sił 

Brushel „Bosoróżką* wykonawczyni tańców klasycznych, E. Klassen śpiewaczka 
wiedeńskich kabaretów, Najdinowa— piosenki aktualne, Dukiewicz, 

i temperamentu kuplecistka, Wińska—wykonawczyni romansów cygańskich. 
Kuchnia i bufet pod zarządem pierwszorzędnych sił fachowych. 

Muzyka. Dancing. Gabinety. 
SKDOKADXADOXDCADUKADXDLXDOCXE 

pełna werwy 5 
© 
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Min. Zaleski o pobycie w Belgji. 
Folsko-belgijski pakt konoyljacyjno-arbitrażowy. 

BRUKSELA, 15.VI (Pat). W związku 
e swoim pobytem: w Brukseli p. minister 
Zaleski udzielił specialnemu koresponden- 
towi Polskiej Agencji Telegraficznej nastę- 
pujących wyjaśnień: 

Przybyłem do Belgjii—mówił p. mini- 
ster—z zadowoleniem korzystając z zapro- 
szenia, aby nawiązać bliższy kontakt po- 
między naszemi rządami. Kontakt ten i 
Ścisła współpraca, jaka panowała dotych- 
czas pomiędzy Polską a Belgją na gruncie 
Ligi Narodów osłabły nieco z chwilą, gd 

Sympatje i wieloletnia przyjaźń politycz- 
na, łącząca nasze narody zupełnie sponta- 
nicznie wymagały, aby nasze uczucia i 
myśli znalszły wyraz jakiś bardziej kon- 
kretny. 

Omówienie więc spraw polityki między- 
narodowej z kierownikiem Spraw zagra- 
nicznych B:lgji uważałem nietylko za wska- 
zane, ale za niezbędnę. Pragnąłem rów- 
nież zapoznać się z opinją ministra Hy- 
mansa na sprawę bezpieczeństwa w związ- 
ku z projektem paktu antywojennego 
Kelloga eraz poinformować go o stano- 
wisku rządu w tej tak ważnej sprawie. 
Z rozmowy naszej, prowadzonej bezpo- 

  
wienie 
spraw, które nie obchodzą Polski. Polska bowiem 

    

_Losy 

PARYŻ, 15.V1 (Pat). 
di Milano udało się wczoraj o godz. 

szukiwań z aeroplanów. 

  

GDAŃSK, 15,VI. (Pat,) Tutejsza prasa niemiecka z ogromnem oburzeniem 
min. Zaleskiego wygłoszone w Paryżu, przyczem zaznacza, 

„Italji“. 
Niepewne Iosy gen. Nobile. 

Agencja Hawasa donosi z Rzymu, że okrętowi Cita 
22 nawiązać komunikację radjotelegraficzną z „ltaljią", Gen. Nobile znajduje się obecnie o 7 mil dalej 

śca, gdzie był poprzednio. Zły stan pogody uniemożliwił 

# 

średnio po podpisaniu belgijsko-polskiej 
konwencji konsularnej wynikało nietylko 
najzupełniejsze wzajemne zrozumienie 
celów politycznych i porozumień w oce- 
nie sytuacyj międzynarodowych, ale rów- 
nież możliwość i potrzeba zawarcia bliż- 
szego porozumienia w formie paktu 
koncyljacyjno-arbitrażowego. 

Zarówno min. Hymans—jak i ja uwa- 
żamy zrealizowanie paktu w prędkim cza- 
Sie za rzecz wskazaną i pożyteczną. To 

yjteż zaraz po przyjezdzie do Warszawy wy- Belgja przestała być członkiem Rady Ligi. | d е ; Е am zarządzenia, aby przystąpić do nśda- 
nia formalnych ram naszemu polityczne- 
ma porozumieniu. Uważam, że ten nowy 
akt podkreśli jeszcze raz coraz wybitniej- 
szą rolę Polski w życiu międzynarodowem 
oraz, że jest On nowym wyrazem dla tych 
pokojowych tendencyj. 

Polska i Belgja—dwa kraje odczuwa- 
jące wzajemną sympatję, są zainteresowa- 
ne w utrzymaniu pokoju i nieraz dawały 
dowody swoich tendencyj pokojowych, a 
w zamierzonym przez nas pakcie dają jej 
wyraz raz jeszcze. Wizytę meją w Belgii 
należy więc oceniać jako dzlszy ciąg 
konsekwentnej pracy rządu polskiego 
nad utrealeniem pokoju w Europie. , 

fFiakata pruska w Gdańsku oburza się. 

    
Dr. Pergament 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 

powrócił. "See oka 3, 
| | W. Zi P. Nr. 16. 1884-2 
  

Dzień polityczny. 
(T el. od wł. kor. z Warszawy). 

‚ — Wczoraj rano powrócił do Warszawy 
towarzyszący min. Żaleskiemu w podróży 
do Paryża i Genewy naczelnik wydziała - 
mstrojów międzynarodowych p. Tarnowski. . 
Min. Zaleski* natomiast zatrzyma się pry- 
watnie w Poznańskiem i powróci do War- 
szawy w poniedziałek o godz. 6 rano. | 

* \ 

- Następne posiedzenie Sejmu odbędzie 
się we wtorek po południu. Na porządku 
dziennym znajduje się sprawozdanie ko- 

| misji prawniczej w sprawie projektu rządo- | 
wego ustawy amnestyjnej z okazji 10-lecia 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

® ` 

Sejmowa komisja morska pod prze- 
wodnictwem pos. Zalewskiego (ZLN) uda 
się w sobotę 16 b. m. na wybrzeže pol- 
skie. Komisja zwiedzi port w Tczewie, na- 
stępnie port w Gdyni i w Gdańsku. 

  

Prezes B. 6. pułk. Sławek 0 przebis- 
ga prac Sejmu nad budżetem. 

(Tel. od własnego koresp. z Wars :c wy). 

W związku z uchwaleniem budżetu 
przez Sejm zwróciliśmy się do prezesa klu- 
bu B. B. płk. Sławka z prośbą o wypowie- 
dzenie się, co myśli o przebiegu prac Sej- 
mu nad budżetem. 

„Powołuję się na słowa, jakie wypo- 
wiedziałem w Sejmie w czasie 'ogėlnej dy- 
skusji nad budżetem—mówił płk. Sławek. 
Blok B. B. chciałby zrobić cały wysiłek w 
tym kierunku, który, wprowadzając meto- 
dy rzeczowej pracy, wskaże właściwe zada-   komentuje przemó” 

że min. Zaleski miesza się do- 
pie należy do sygnatorjuszy traktatu locarneńskie go. Niemcy nigdy nie pozwolą na mieszanie się Polski do spraw Nadrenii. 

    

na wschód od miej- 
przeprowądzenie po- 

Sytuacja się poprawiła. ` 
WIEDEŃ, 15.VI. (Pat). „Mittagsztg" donosi z Kingsbay, że oddział saneczko- ' wy okrętu Hobby odnalazł trzech członków ekssedycji gen. Nobile, a mianowicie: | 

Marianniego, Zappiego i Malgrema, którzy przez pola lodowe zdążali do Spitz- 
bergu. 

Równocześnie otrzymaro iskrowe zawiadomienie od gen. 
w jakiej się on znajdował nieco się poprawiła. 

przedstawicieli prasy włoskiej, norweskiej i 
nął z Leningradu, udając się na poszukiwania sterowca 

Nobile, że sytuacja 

Na poszukiwanie „Italji*. 

MOSKWA, 15.VI (Pat). Sowiecki łamacz lodów „Krasin“ wiozący na pokładzie 
zaopatrzony w samolot, odpły- 

„ltalja” w kierunku Kingsbay, 
sowieckiej, 

dokąd spodziewa się przyjść 25 czerwca. Kierownictwo ekspedycji spoczywa w rękach 
prof. Samojłowicza. 

STOKHOLM, 15.VI. (Pat.) Wieki hydroplan 
dziś o godz. 5 min. 50 rano do Spitzbergu. 

MOSKWA, 15.VI (Pat). Komentując 
podróż Lindssya do Warszawy „Izwiestja” 
zaznaczają, że podróż ta pozostaje w związ- 
ku z ogólną aktywizacją polityki angielskiej 
w Europie Wschodniej. 

Dziennik pisze: Jeżeli sir Lindsay 
przed objęciem: swego nowego Stanowiska 
uznał za stosowne odwiedzić właśnie War- 
szawę, to okoliczność ta dowodzi raz jesz- 

HELSINGFORS, 15.VI. (Pat.) Z polecenia finskiego sztabu 
stemu Junkersa odleciał dzisiaj z Helsingforsu do Kingsbay, 
celu odnalezienie członków ekspedycji gen. Nobile, 

  czę specjalnej uwagi udzielanej przez dyplo- 

Drażliwa 

MOSKWA, 15. VI (Pat). W procesie 
szachtyńskim wytworzyła się wyjątkowo 
drażłiwa sytuacja, bowiem sąd i prokurs- 
tor związani są uroczystem oświadczeniem 
Kalinina o niewinności firm niemieckich, 
zaś inżynierowie i technicy zasiadający na 
ławie oskarżonych wysuwają raz po raz 
ciężkie zarzuty właśnie przeciwko firmom 
niemieckim. 

Według zeznań np.: inż. Bratanow- 
skiego firmy niemieckie nietylko subwencjo-     nowały sabotaż na terenie donieckim, lecz 

generalnego samolot wojskowy sy- 
gdzie wezmie udzizł w akcji mającej na 

szwedzki Upland z załogą pięciu ludzi odleciał 

„lzwiestja* o podróży Lindsaya do Warszawy. 
mację angielską sprawie wykorzystania 
Polski w walce przeciwko Sowietom. 

Po przemówieniu _antylitewskiem 
Chamberlaina w Genewie i mowie antyso- 
wieckiej Tcmpsona Hicksa w Londynie po- 
lityczne rokowania Lindsaya w Warszawie 
ujawniają obraz ogólny niebezpiecznej dzia- 
łalności konserwatywnego gabinetu angiel- 
skiego. | 4 : 

Proces szachtynski. 
sytuacja. 

subwencjonowaly pod warunkiem, že zaku- 
py mazzyn dla dostawców poczynione zo- 
staną właśnie u odnośnych firm. Ponie- 
waż akcja sabotażowa w kopalniach pole- 
gała między innemi i na psuciu maszyn, 
przeto uczciwość firm niemieckich została 
w czasie procesu mocno zakwestjonowana. 
Nic dziwnego, że czynniki dyplomatyczne 
Rzeszy w Moskwie czynią wszelkie wysiłki 
celem uratowania honoru przemysłu nie- 
mieckiego. 

nia i obowiązki ciał ustawodawczych. Par. 
lamentaryzm przeżywa w obecnej chwili 
we wszystkich niemal państwach ostry kry- 

„zys. Klub nasz dąży do reformy i naprawy 
tego ustroju. Nie można jednak nie stwier- 
dzić, że to, czego Świadkami byliśmy w 
czasie prac Sejmu nad budżetem, wykazało, 
iż naprawa metod pracy parlamentarnej da- 
leka jest od osiągnięcia zakreślonego przez 
nas planu. Wszystkie partje występują z 
szeregiem żądań, niekiedy bardzo słusz- 
nych, których zaspokojenie jest niemożli- 
we w ramach finansowych państwa, Jestem 
głęboko przekonany — kończy płk. Sła- 
wek — iż istotny stosunek szerokich kół 
społeczeństwa polskiego do państwa jest 
dziś lepszy i rzetelniejszy, niż się to ujaw- 
niło w taktyce partyj politycznych. ` 

—— —-— ое 

Liemia polska z mogiły Kościnszki pod 
pomaik Mickiewicza W Paryžių, 

Rzeźbiarz Bourdelle, znakomit t pomnika Adama Mickiewicza, siającażo sa w Paryżu i dr. Ludwik Górecki, wnuk Adama Mickiewicza wyrazili życzenie, aby pod pomni- kiem tym znajdowała się garść ziemi polskiej z kopca Kościuszki. Ziemia ta podjęta "została z mogiły w dniu 13 b. m. i przesłana zostanie na ręce wnuka Mickiewicza wrąz z dokumentem, sporządzonym według przyjętego wzoru, a stwier- dzającym autentyczność tej ziemi podpisami wo- aa Kabo sidago ` Ё)а{ошзшецо‚ delegata „ dr. Klemensa owskiego, o - regu innych osób. : ; мйЕ 

Кооког па pratę nankówe z zakrogu 
rolnictwa. у 

Polska Akademja Umiejętnosci padai wiadomości, iż z fundacji $. > WŁ. Eaock i? przyznane będą nagrody za prace konkutsowe, napisane na następujące temąty: 
opis pod względem fitosocjologicznym i agroche- micznym łąk i hal babiogórskiego Pasma, 2) ana- liza genetyczna jednej z rodzimych ras zwierząt domowych, 3) zbadsnie hiometryczne ras jedne- go z polskich gatunków drzew leśnych. Nagroda za najlepszą pracę na każdy temat wynosić bę- | dzie około 3000 zł, Prace opatrzone nazwiskiem Šauni RAY = zanikniętej kopercie żlarji Polskie ademji Umiej i najpóźniej do dnia 1 aja 1930 e US 

Ważne dla pań 
wyjeżdżających na wywczasy letnie 

trwałą ondulację 
wykonuje tylko Zakład Fryzjerski 

KAZIMIERZA MURALA Wilno, Mickiewicza 1, tel. 1071. 

| 

x
»
 

|   оООО аОЬ           
1) Zbadanie į ||



Prace 

  

  

  

Sejmu. 
Przyjęcie preliminarza budżetowego w 3-ciem 

czytaniu. 
Na wczorajsze posiedzenie Sejmu | 

stawiły się wszystkie kluby prawie w kom- ; 
plekcie. Ławy rządowe zajęli ministrowie | = 

1 wyżsi urzędnicy. 

deklaracje swych klubów. 
Pos. Woźnicki (Wyzw.) uzależnia gło- 

sowanie rad budžetem od przyjęcia po- 
prawki o udzielenie 100-miljonowego kre- 
dytu dla drobnego rolnictwa. Podobne 
stanowisko stzajął również pos. Dąbrski 
(Str. Chł.). 

W iminieu Związku Ludowo-Narod. 
zabrał gloś pos. wZierzyński, podkreślając: 
że klub mówcy w stosunku do budżetu, 
zajmuje stanowisko pozytywne, dążąc jedy- 
nie do wprowadzenia pewnych oszędności. 
Wnosi poprawkę o podwyższenie płac u- 
rzędniczych o 25% i zaznacza, że wrazie 
odrzucenia przez lzbę tej poprawki klub 
jego zgłosi dwa następne wnioski w spra- 
wie płac urzędniczych. Jeżeli Sejm nas po: 
prze—oświadcza mówca— głosować będzie- 
my za ustawą skarbową, jakkolwiek stosu- 
nek polityczny do rządu dyktowałby nam 
raczej stanowisko negatywne. 

Pos. Grunbaum oświadcza w imieniv 
Koła Zydowskiego, że ze względów rze- 
czowych Koło Żydowskie głosować będzie 
przeciwko całości budżetu. 

Incydent z posłami ukraińskimi. 

Pos. Zahidnyj rozpoczyna Swe prze- 
mówienie od słów: „Wysoka Pałata"—wo- 
bec czego przewodniczący marszałek Da- 
Szyński przerywa mu zaznaczając, że je- 
steśmy w Sejmie, a nie w „Pałacie", Kie- 
dy pos. Zahidnyj użył wyrażenia „Zachodnie 
Ukraina* marszałek Daszyński wyjaśnił, że 
Zachodnia Ukraina jest na wschód od 
Zbrucza. Pierwszy raz słyszę — mówił p. 
marszałek — aby pan był posłem stamtąd. 
Ze względu na stosunki nasze międzyna 
rodowe z Sowiecką Republiką Ukraińską 
nie mogę dopuścić do takiej terminologii. I 

Pos. Palijiw (Kl. Ukr. Biał.) dowodzi, że 

określenie Małopolski Wschodniej terminem 

„Zachodnia Ukraina" jest słuszne. Na to 
marszałek Daszyński z naciskiem odpo- 
wiada: „Panowie mogą tworzyć sobie gec- 
grafję polityczną jaka się panom podoba, 
ale geografja, która obowiązuje w Polsce 
musi panów obowiązywać". 

Przemówienie pos. Krzyżanow- 1 
skiego. 

Po przemėwieniu pos. Regera (PPS), 
ktėry przypomina stanowisko PPS w spra- 

wie emerytów państwowych i skazańców 
politycznych następnie zabrał głos pos. Krzy- 
żanowski (BBWR), który co do wniosków 
dotyczących uposażeń urzędniczych przy” 

pomina swoje poprzednie wyjaśnienia i 

nawiązując do poprawek pos. Wożnickiego 
i Dąbskiego o kredyty dla rolnictwa, 
stwierdza, że zarówno komisja budżetowa, 
jak ł rząd odnoszą się z całą sympatją do 
powiększenia tych kredytów. W marcu i 
kwietaiu b. r. rząd podwyższył kapitał 
Banku Rolnego o 75 miljonów złotych. W 
kwietniu wydał na Bank Rolny dalsze 53 
miljony. Jak wynika z wtorkowego oświad- 
czenia p. ministra Skarbu działalność kre- 
dytowa Banku Rolnego wkrótce będzie wy- 
datnie powiększona z funduszu listów za- 

stawnych. Odpowiadając na zarzuty pos. 
Regera mówca przypomina, że w przemó- 
wieniu swem wyraził, życzenie, aby rząd 
zajął się losami emerytur państw zabor- 
czych i stwierdza jednocześnie, że uposa- 
żenia b. skazańców polltycznych nikt nie 
zamierza zmniejszać. 

Głosowanie. 

__ Zkolei przystąpiono do głosowania 
nad poprawkami zgłoszonemi do budżetu. 
Wszystkich poprawek zgłoszono 190. Bud- 
żety Szjmu i Senatu, Prezydjum Rady Mi-; 
nmistrów, Ministerstwa Spraw  Zsgranicz- 
nych oraz Ministerstwa Spraw Wojsko- 
wych przyjęto bez zmiany. W budżecie Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych przyjęto 
jedną tylko poprawkę, zmniejszającą O 2 

Przed przystąpieniem do głosowania | 

w trzeciem czytaniu przedstawiciele po- | 
szczególnych stronnictw złożyli ostateczne | 2) 

  miljony koszta samorządów na utrzymanie 
policji. Budżet Ministerstwa Skarbu przy- 
jęto bez zmian. Podobnie bez zmian przy- 
jęto budżet Ministerstwa Sprawiedliwości, 
odrzucając wszystkie zgłoszone poprawki. 
W budżecie Ministerstwa Przemysłu i Hand- 

lu przyjęto poprawkę rządową i pos. Kor- 
neckiego, aby w zarządzie centralnym pa- 

ragraf „subwencje* zmniejszyć o 350 tys. 

zł. Budżet Ministerstwa Komunikacji przy- 
jęto bez zmian. 

W Badżecie. Ministerstwa Rolnictwa 
przyjęto jedną poprawkę zwiększającą do- 
tację na zasiłki i Inne wydatki na oświatę 
pozaszkolną o 350 tys. złotych. Pozatem 
budżet ten przyjęto bez zmian. Budżet Mi- 
nisterstwa Oświaty przyjęto w całości. 
Przy budżecie Ministerstwa Robót Publicz- 
nych przyjęto poprawki o zwiększenie bud- 
żetu na pokrycie szkód żywiołowych o 8 

tys. złotych, o zwiększenie na 1 miljon 
złotych funduszu meljoracy;nego 1 popraw= 
kę zwiększającą pozycję zaopatrzenia dla 
zwolnionych dróżników oraz wdów i sierot 
po zmarłych dróżnikach o 350 tys. zło- 

tych. Budżet Ministerstwa Pracy i Opieki 

Społecznej przyjęto bez zmiany: Przy bud- 
żecie Ministerstwa Reform Rolnych przyję: 
to jedną poprawkę zwiększającą o 1.250.000 

fundusz na meljoracje i plany rozbudowy. 

Po przerwie. 

Po przerwie przystąpiono do dalsze- 
głosowania nad zgłoszonemi do trze- 

ciego czytania budżetu poprawkami. Wnio- 
sek pos. Dąbskiego, Kwapińskiego i Wy- 

kowskiego, aby w. budżecie Ministersi- 

wa Reform Rolnych fundusz zapomóg i 

kredytu ulgowego zwiększono © 12.800.000 

zł. odrzucono większością 180 przeciw 154 

głosów. Budżet Ministerstwa Poczt i Tele- 

gratów przyjęto bez zmian. W budżecie e- 

merytur odrzucono wniosek pos. Regera, 
idący w kierunku zwiększenia paragrefu 

emerytur cywilnych o 17 miljonów. Przy 

budżecie rent inwalidzkich i pensyj przyję- 

to wniosek pos. Pużaka i Regera zwięk- 

szający dział pensyj weteranów powstań 

narodowych o 300 tys. zł. oraz wniosek 

tychże posłów w sprawie zwiększenia O 1 

miljonów złotych dziełu zaopatrzenia b. 

skazańców politycznych. Za wnioskiem 

tym - głosowali socjaliści, Wyzwolenie, 

Stronnictwo Chłopskie, NPR, Ch. D , Piast 

oraz BBWR. Tem samem ukcńczono trze- 

cie czyt nie budżetu, przyjmując trzy 

pierwsze artykuły ustawy skarbowej. 

Demagogja endecka. 

Następnie przystąpiono do głosowa- 

nia nąd poprawkami zgłoszonemi do dal- 

szych artykułów ustawy Skarbowej. Mar- 

szałek oświadczył, że nie może poddać 

pod głosowanie wniosku pos. Korneckiego 

(ZLN) do art. 5-go w sprawie zmiany u- 

posażenia funkcjcnarjuszy państwowych, a 

to z tych mianowicie powodów, że nie 

można przy sposobności ustawy skarbo- 

wej zmieniać istniejących ustaw w danym 

razie ustawy uposzżeniowej i sanacyjnej. 

Po tem oświadczeniu p. marszałka Zwią- 

zek Ludowo-Narodowy opuścił salę, nie 

błorąc udziału w dalszem głosowaniu. 

Dalej przyjęto wniosek posła Korne- 

ckiego w sprawie zwiększenia uposażeń 

urzędniczych o 15%/0. Wniosek ten pokry- 
wa się z wnioskiem generalnego Sprawc- 

zdawcy. Wreszcie do art. 11 ustawy skar- 

bowej przyjęto większością 180 głos. prze- 
ciwko 140 wnioszk posłów Dąbskiego, 

Kwapińskiego i Wyrzykowskiego © upowa- 

źnienie ministra Skarbu do udzielania z za- 

pasów kasowych kredytów do wysokości 

100 miljonów na termin nie dłuższy niż 12 

miesięcy ma cele podniesienia produkcji 

drobnego rolnictwa. Resztę artykułów nsta- 

wy skarbowej przyjęto bez zmiany. Celem 

ustalenia ostatęcznych cyfr oraz redakcji 

artykułów ustawy skarbowej p. marszałek 

zarządził półgodzinną przerwę. 

Po wznowieniu posiedzenia sekreterz 

odczytał cały tekst ustawy skarbowej. Po- 
prawki przyjęte w trzeciem czytaniu zmie- 

nisją cyfry ustawy skarbowej, jak następu- 

je: kwota wydatków zwyczajnych wynosi 
2.362.073.579 złot. Kwota wydatków nad- 
zwyczajnych pozostaje w dawnej wysokości 

146.318.450:ł. Łącznie zatem suma wydat- 

ków administracji wynosi 2.508.392.029 zł. 

Dopłaty do niektórych przedsiębiorstw pań- 

stwowych niepokrytych wypłatami z tychże 

przedsiębiorstw wynoszą 19.855.480 złot. 

Globalna zatem suma wydatków wynosi 

obecnie 2 528.247.509zł. Na pokrycie tych 
wydatków służą dochody administracji w 
wysokości 1.578.846.902 zł., wpłaty przed- 

siębiorstw państwow. w kwocie 199 601.013 

złot., wpłaty monopolów państwowych w 

kwocie 876.561 800 zł. Łącznie zatem do- 
chody wynoszą 2.655.009.715 zł. 

Dodatki miesięczne dla urzęd- 
ników. 

Art. 5-ty został zmieniony w ten spo- 

sób, że zamiast upoważnienia ministra 

Skarbu do wypłat zasiłków, artykuł ten 

upoważauia do wypłaty dodatków miesię- 
cznych do uposażenia. Drugim ustępem te- 
go artykułu upoważnia się ministra do ot- 

wierania kredytów w wysokości 15 miljo- 

nów na zasiłki @а inwalidów wojenaych. 

Do artyk. ll-go dodano nowy ustęp upo- 

ważniający ministra Skarbu do udzielania 
z zapasów kasowych kredytów w wysokoś- 
ci 100 miljonów w terminie 12 miesięcz- 
nym na cele podniesienia produkcji drob- 
nego rolnictwa. Inne artykuły pozostają 
nie: mienione. 

Demonstracja P.P.S. 

Przed przystąpieniem do głosowania 
pos. Niedziałkowski w imieniu PPS złożył 

oświadczenie, w którem zaznaczył, że klub 
jego zajmuje stanowisko opozycji zasadni* 

czej wobec obecnego rzątu i domaga się 
wzmocnienia podstaw parlamentaryzmu de- 
mokratycznego, za którym wypowiedziała 
się niedwuznacznie wola mas pracujących. 

Z tych względów Polska Partja Socjali- 
styczna wstrzymuje się Od głosowania nad 

całością budżetu. Po złożeniu tej deklaracji 

posłowie socjalistyczni opuścili salę posie- 
dzeń. Posłowie Związku Ludowo-Narodo- 
wego również byli nieobecni. 

Ostateczne głosowanie. 
Na wniosek pos. Polakiewicza mar- 

szałek zarządztł głosowanie imienne. Ca- 
łość budżetu przyjęto w imiennem gło: 
sowaniu 219 głosami przeciw 53, przy 

3 głosach nieważnych. Tem samem Sejm 
uchwalił w trzeciem czytaniu prelimi- 

narz budżetowy, a marszałek oznajmił, 
że preliminarz ten w najkrótszym cza-   sie przeszie do Senatu, : 

К!']!Ё 

Rząd Poincarego ma silne oparcie W 
Izbie. 

czną większość pomimo powstrzymania 

się od głosowaria radykałów, którzy w in- 

  

WiLENSKI 

PARYŻ, 15.VI. (Pat). W związku z 

wczorajszym wynikiem głosowania w Izbie 

Deputowanych w sprawie autonomistów 

dzienniki podkreślają, iż w pierwszem tem 

politycznem głosowaniu rząd uzyskał zna- 

PARYŻ. 15.VI. (Pat). W Izbie Depu- 
owanych odbyła się dziś dyskusja nad in- 

terpelacjami w sprawie ogólnej polityki fi- | 

nansowej. Socjałista Vincent Auriol nale- 

gał na Poincarego, aby jasno wypowiedział 

się w kwestji walutowej. Mówca zaleca 

tszybką ewakuację lewego wybrzeża Renu, 

  

późnym wieczorem znowu obrót niepomyśl! 
Niemiecka frakcja ludowa Reichstagu, 

Stanowiska frakcji 

rzenia rządu RzeSży. 

Posiedzenie 
BERLIN, 15.VI (Pat). Na dzisieiszem 

posiedzeniu Reichstagu dyskusja toczyla się 

głównie nad sprawą wniosków amnestyj- 
nych. Komuniści zgłosili wniosek żądający 
amnestji dla proletarjackich przestępców 
politycznych i wykluczający od tej amnestji 
t. zw. morderców samosądowych Czarnej 
Reichswehry. Jednocześnie niemiecko-na- 
rodowi i hittlerowcy zgłosili wniosek o a- 
maestię wykluczający od tej amuestji ska- 
zanych za szpiegostwo, zdradę tajemnic 
wojskowych i za przestępstwa popełnione 
z chęci zysku. 

Dyskusja nad temi wnioskami miała 

BERLIN, 15. VI (Pat.) O godz. S-ej 
pp. przybył do Reichstagu min. Strese- 
maann, który po raz pierwszy od swej cho- 
roby opuścił mieszkanie, aby wziąć udział 
w posiedzeniu gabinetu oraz w posiedze- 

| 
W Izbie Deputowanych. 

  

nych okolicznościach wzmocnią jeszcze 

tę większość. 

nad którem kontrola ma być powierzona 

Lidze Narodów i zaznacza, że pakt loca- 

rneński pomimo całych swych zssług jest 

niewystarczający należy bowiem całkowicie 

wykluczyć wojnę, jako środek załatwiania 

konfliktów międzynarodowych. 

Z WE AYO POETA ST 

Tworzenie rządu Rzeszy. 
Nowe trudności. 

BERLIN, 15.VI (Pat). Rokowania o utworzenie koalicji rządowej, które wczoraj 

popołudniu i wieczorem oceniane były w kołach Reichstagu optymistycznie przybrały 

ny. 
która odbyła wieczorem wspólne posiedze- 

nie z siostrzaną frakcją Sejmu pruskiego uchwaliła kategorycznie rezolucję, stwierdza- 

jącą na nowo jako contitio sine qua non konieczność natychmiastowego przekształcenia 

koalicji rządowej w Prusach jednocześnie ze stworzeniem rządu Rzeszy. 

socjalistycznej i frakcji ludowej 

„Vorwaerts* zamieszcza w związku z tem bardzo ostrą notatkę stwierdzającą, że nie- 

miecka partja ludowa zamierza widocznie czynić poważne trudności w sprawie utwo- 

nie zbliżały się więc wcale. 

Reichstagu. 
przebieg b. burzliwy. Burzę niezadowolenia 
na lewicy wywołało przemówienie niem.- 
nar. posła Ewerlinga, który nazwał mor- 
derstwa popełaione przez Czarną Reichs- 
wehrę aktami samoobrony narodowej prze- 
ciw zdrajcom. Następnie poseł Ewerling 
złożył publicznie hołd w Reichstagu b. ces. 
Wilhelmowi z okazji 40 ej rocznicy wstą- 
pienia jego na tron, przesyłając b.cesarzo- ; 
wi do Doorn w swem przemówieniu wy- 
razy czci i miłości. 
się odesłaniem wszystkich wniosków do 
komisji prawniczej. 

Stresemann na posiedzeniu Reichstagu. 

Stresemanna w posiedzeniu frakcji ludowej 
komentowany jest w kołach Reichstagu 
jako interwencja ministra spraw zagre- 
ać w obecnej trudnej i drażliwej sy- 
uacji.   niu partji ludowej Reichstagu. Udział min. 

BIAŁOGRÓD, 15.VI, (Pat). O kon- 
ferencji ministrów Marinkowicza i Titules- 

cu wydano następujący komunikat: Mini- 

strowie spraw zagranicznych Masinkowicz 

i Titulescu odbyli dziś w Ministerstwie 
Spraw „Zagranicznych konferencję, w czasie 

Ku upamiętnieniu dnia uchwalenia 
Konstytucji. 

Pos. Langner uzasadniał nagłość wniosku 

swego klubu w sprawie wzniesienia 

przez państwo w _ Warszawie domu 
ludowego Rzeczypospolitej Polskiej dla u- 

pamiętnienia dnia uchwalenia Konstytucji. 

Przeciw magłości nikt nie przemawiał, prze- 

to nagłość jednomyślnie została przez lzbę 

uchwalona. Wniosek odesłano do komisji 
budżetowej. 

Po odczytaniu wniosków I interpela- 
cyj p. marszałek oznejmił, że następne 
posiedzenie Sejmu odbędzie się we wtorek 
19 czerwca o godz. 3 pp. Na porządku 

dziennym: 1) rezolucje do preliminarza 

budżetowego, 2) sprawozdanie komisji re- 

gulaminowej i nietykalności poselskiej, 3) 

sprawozdanie komisji oświatowej o wnio- 

sku klubu ukrzińskiego w sprawie zam- 
kajęcia pięciu klas ukraińskiego gimnazium 

w Stanisławowie i 4) ewentualne sprawo- 

zdanie komisji prawniczej o nstawie o 

amnestji. 4 

- Posiedzenie komisji administracyjnej 
Komisja do wyszukiwania dziury w ca- 

Iym. 
WARSZAWA, 15.VI (Pat). Sejmowa 

komisja administracyjna w dniu 15 b. m. 
pod przewodnictwem pos. Polakiewicza 
odtyła posiedzenie na na którem w dal- 
szym ciągu rozwsżaro sprawę powołania 
nadzwyczajnej komisji do zbsdznia nadu- 
żyć wyborczych. Członkowie BBWR. w po- 
ćiedzeniu komisji udziału nie wzięli, 

Na zspytanie pos. Pragiera (PPS.) 
czy powzięte przez komisję uchsały są 
zgodne z inicjatywą i wytycznemi, ustelo- 

nemł przez Marszałką Sejmu, przewodni- 
czący odczytał swe poprzednio złożone w 
tej mierze Oświadczenie, zaznaczając, że 
uchwały komisji nie pokrywają się z wy- 
tycznemi, ustalonemi przez Marszałka na 
podstawie jego rozmów z rządem. Nzstęp- 
nie komisja przyjęła w trzeciem czytaniu 
projekt uchwały Sejmu o wyborze nadzwy- 
czajnej komisji w składzie 7 członków 
przedstawicieli tych największych klubów 
sejmowych, które. zamierzają brać udział w 
komisji. Przy trzeciem czytaniu komisja 

postanowiła zreasumować swą poprzednią 
uchwałę, zakreślając termin prac nadzwy- 
czajnej komisji do 31 października r. b. 

  

Wyniki rumuńsko - jugosłowiańskiej konfe- 
rencji. 

której obaj ministrowie omówili działalność 

swoją od czasu ostatniego spotkania w Ge- 

newie w kwietniu zeszłego roku i wymie- 

nili poglądy w sprawie zmian, które za- 

szły od tego czasu w sytuzcji ogólnej. 

Jako termin dla składania - zarzutów 
na ręce referenta oznaczono dzień 20-go 
czerwca. Po upływie tego czasu zebrzny 
materjał przekazany będzie do wglądu 
i oświadczonia się ministra spraw wewnę- 
trznyc. Termin dla złożenia wyjaśnień 
przez rząd nie ustalono. Większość komisji 
stanęła na stanowisku natychmiastowego 
wyboru członków nadzwyczejoej komisji. 
Wniosek pos. Czyżewskiego (ChD) o udxisł 
rządu w komisji nadzwyczzjaej odrzucono. 
Komisja postanowiła, aby regulamin komi- 
sji nadzwyczajnej został włączony do u- 
chwały o powołaniu tejże komisji. Nazwę 
komisji zmieniono tak, iż nazywać się ona 
będzie: „Komisja do zbadania zarzutów w 
sprawie nadużyć wyborczych". Referentem 
na plenum wybrano posła Putka (Wyzw.) 
powierzałąc mu część referatu referowane- 
go dotychczas przez posła Czyszewskiego. 
Nestępne posiedzenie we środę 20 czerwca. 

° @ całej Polski. 
— Wycieczka inżynierów duńskich 

w Gdyni. Wczoraj przybyła do Gdyni wy- 
cieczka inżynierów duńskich. O godz. 7-ej 
wiecz. dyrektor urzędu morskiego w Gdy- 
ni p. Poznański podejmował uczestników 
wycieczki obiadem w hotelu Riviera. W 
obiedzie wzięli udział dyrektor departa- 
mentu morskiego  M-stwa Przemysłu i 
Handlu Nosowicz, dowódca fiuty wojennej 
komaador Uarug i inni. й 

Wycieczka inżynierów duńskich wy- 
słała telegram co Marszałka Piłsudskiego z 
wyrazami czci i szacunku Oraz z najlep- 
|szemi życzeniami rozwoju 1 powodzenia 
floty polskiej na morzu. Drugą podobną de- 
peszę wysłano do Pana Prezydenta Mości- 
ckiego, zaś w telegramie. do p. ministra 
Kwiatkowskiego inżynierowie duńscy skła 
dają serdeczne życzenia z powodu podzi- 
wu godnej rozbudowy portu polskiego w 
Gdyni i życzą pomyślnego rozwoju wiel- 
kiego dzieła narodowego, jakiem jest bu- 
gowa Gdyni. 

| iii i i i i ii iii ii аннна 

przy zakladzie 
Wanny KWASOWĘGIOWE  ciekiro-restge 

nologicznym D-ra Iwantera, 
Mickiewicza 24. W.Z.P.Nr.27 1781   bez względu na przerwę w trwaniu sesji   sejmowej. 

Dyskusja zakończyła. 

| wystarczy bowiem nadmienić, że okręg po” 

   
    

  

1 Muy Kowel, 
Pierwsze zebranie związku szlach- 

ty litewskiej. 
BERLIN, 15.VI (Pat). Prasa berlińska 

donosi z Kowna, że odbyło się tam pierw-, 
sze zebranie związku szlachty litewskiej, t 
na którem wybrano do zarządu ks. Radzi- 
wiłła, księżnę Ogińską i ks. Gedymina 
Birżański- Klausutnisa. Związek szlzchty li- j 
tewskiej—zdaniem prasy niemieckiej — ma | 

udzielać swego poparcia Woldemarasowi. j 

Powszechny spis ludności. 

Według uchwały niedawnej konferen- į 
cji statystycznej Litwy, Estonji i Łotwy, | 
wyznaczono komisję trzech, która wykona 
prace przygotowawcze dla powszechnego 
spisu ludności. Spis zostanie przeprowa- 
dzony w r. 1930 lub 1931 we wszystkich 
pomienionych państwach jedaocześnie. - 

«2 muzyki. ; 
Przed konkursem chórów wileńskich. Do 3 

niosle fakty. 

W niedzielę 17 bm. będziemy šwiad- 
kami niezwykle doniosłego zdarzenia w 
dziejach śpiewu chóralnego Wilna i Wileń- 
szczyzny. Po raz pierwszy bowiem odbędzie 
się konkurs chórów wileńskich, w którym bio» 
rą udział wszystkie organizacje chóralne 
naszego miasta; rozumie się amatorskie, a 
nie zawodowe. Stają więc do konkursu, 
zespeły mieszane: „Lutnia”, „Harfa", „Har- 
monja*, chór akademicki, „Hasło”, chór 
kolejowy oraz chóry męskie: „Echo”, Koła 
pocztowego i drukarzy razem więc 9 orga- | 
nizacyj chóralnych. Ustalono trzy nagrody: © 
pierwszą puhar przechodni oraz 200 zł. 
drugą pieniężną w sumie 200 zł., oraz, 
trzecią w kwocie 100 zł. Srebrny puhar K 
ufundowała radjostacja wileńska, gotowkė | 
wyasygnował Departament Sztuki Minister- 
stwa W. R. i O. P. 

Zasady organizacyjne przedstawiają 
się mniej więcej w sposób następujący: 

W zawodach biorą udział wyłącznie 
chóry miejscowe amatorskie z wyklucze- 
niem zawodowych t. j. zatrudniających 
swych członków w sposób zarobkowy (up. 
ewentualny chór operowy). Każdy chór wy- 
konuie 2 pieśni konkursowe według swo- 
bodnego uznania — za wyjątkiem zassdy, 
że edśpiewane utwory muszą być napisane 

przez polskich kompozytorów. Ponadto po- 
łączone chóry odśpiewają trzy utwory. Wy- 
bór padł na następujące kompozycje: 
hymn państwowy Jeszcze Polska nie zgi- 
nęła, St. Moniuszki Modlitwa oraz St. Ka* 
zury Krakowiak. Utwory te wykonają po- 
łączone chóry pod batutą kapelmistrza p. 
Jana Leśniewskiego. "dh 

W związku z konkursem odbędzie się | 
równocześnie drugi bardzo doniosły fakt, a 

mianowicie Zjazd Rady Naczelnej Zjedno | 

czenia Polskich Związków Śpiewaczych | 

oraz delegatów okręgów špiewa:zych с& 

tej Polski. Oddawna bowiem leży na sercu ||| 

tej organizacji brak jaxiegokoiwiek ruchu | 
chóralnego na Wileńszczyźnie. Dość zacy” 
tować tu fakt, że na zaproszenie komitet« 
erganizzcyjnego konkursu wystosowane do 

wszystkich miast naszego kraju z apelem 

do czynnego wzięcia udziału w uroczysto” 
ściach zgłoszenie nadeszło tylko od jedy* 

nego zespołu chóralaego w Duniłowiczach. | 
Pozatem (do 3.VI 1928 r.) żadnych innych 
zgłoszeń nie było. Dowodzi to, że albo 
brak organizacji w miastach prowincjonsl“ 
nych albo też panuje w ewent. istniejący 

zupełna apatja i letarg. To drugie wydaje 
nam się bardziej prawdopodobze. 

W związku z powyższem należy nad- 
mienić, że w innych dzielnicach Polski or* 
ganizacje chóralne są już niezwykle silne— 
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znański i pomorski liczą okoł» 16.000 
członków czynnych, którzy płacą składki! 
Poza temi okręgami istnieją jeszcze nastę” 
pujące: mazowiecki (z siedzibą w Warsza” 
wie), kielecki, małopolski oraz Śląski! 
Związki powyższe wykazują nader  Oży- 
wioną działalność tak artystyczną jako też 
społeczną. Na znaczenie tego ostatniego 
szczegółu nie potrzeba chyba zwracać spe- 
cjalnej uwagi myślącezo społeczeństwa. 

Rada Naczelna Zjednoczenia Polskich 

Związków Śpiewaczych, (aa której czele 
stoi b. premier A. Ponikowski) zainicjuje 
założenie wileńskiego okręgu, który W 
myśl planów obejmie prawdopodobnie wo” 
jewództwo wileńskie i nowogródzkie. Szcze” 
góły zostaną opracowane w czasie narzd, 
które odbędą się w niedzielę 17 b. m. 
Ogółem przybywa do Wilna 25 osób mię” 
dzy innymi wybitni artyści i kompozyto” 
rzy jak Piotr Maszyński, Władysław Lach* 
mann, Bolesław Wallek-Walewski i inni. 

Konkurs odbędzie się w niedzielę 11 
b. m. o godzinie 8 wieczorem w sali teatru 
Reduta. Udział osób w połączonych chó” | 
rach wyrazi się w przybliżeniu w cyfrze © 
około 400 osób. Będzie to więc słuchowi” 1 
sko nielada. W skład sądu konkursowcg0 | 
wchodzi szereg przedstawicieli Świata mu* | 
zycznego Wilna. 

Spodziewamy się, że inicjatywa Rady | 
Naczelnej Związków Śpiewaczych będzić 
owocną w skutkach, zwłaszcza, że tereD | 
pracy nadaje się kutemu niezwykle. Tylk0 
dużo energji i pracy musimy włożyć W -.. 
rozpoczęte dzieło, by doprawdy rozpoczź, © 
pracę na szeroką skalę. Udanie się całośći 
przedsięwzięcia będzie w pewnej mieiZė 
probierzem siły organizacyjnej ludnościnś” | 
Szego kraju, niejako egzaminem dojrza40“ 
ści w pracy społecznej. 

Tadeusz Szeligowski. 

!    
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* wódki”. Alkcholizm przystąpił do ofenzy- 

wyskokowe wynosiły w roku bieżącym 

'to przytoczyć, że koszta elektryfikacji Ro- 

- darstw znaleziono aparaty do pędzenia 

z ale dotychczasowe metody zwalczania tego 
okazały się zupełnie bezkuteczne. 

 zig* były następca tronu nieuleckiezo, aby złożyć 

* wencji w sprawie metod ustalania minimalnych   _ tych za dokonanie grabieży. 
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Prasa sowiecka bije na alarm. Nad; 
Rosją zawisło nowe niebezpieczeństwo, sta- 
ry wróg — alkohol przystąpił do nowej; 
ofenzywy. Pisma moskiewskie codziennie ; 
niemal przynoszą artykuły wsiępne, ро- ! 
święcone palącej kwestji walki z alkoholiz- | 
mem, a tytuły tych artykułów, wypisane | 
na pierwszych stronach gazet są:nistemi : 
literami, wzbudzić mają w szerokich ma- 
sach ludności rosyjskiej zainteresowanie dla ; 
wywodów publicystów sowieckich. „Alko* ; 
holizm — największa przeszkoda na dro- | 
dze naszego budownictwa*. „Cyfry, nad 
któremi należy się zastanowić” i t. p. it. 
p. — oto hasła, rzucane w dniach ostat- 
nich z niezwykłą gorliwością przez ofi 
cjalne organy prasowe dzisiejszych wład- 
ców Rosji. 

„Izwiestia“ stwierdzają: „W ciągu 
pierwszego kwartału r. b. wypiło w samej 
tylko Moskwie ponad 8,122.000 litrów 

wy, — woła pismo moskiewskie. Ze spe- 
cjalną jaskrawością ujawniają się następ-: 
stwa wzmagejącego się spożycia alkoholu 
w zakładach przemysłowych, gdzie w po- 
niedziałki stawia się do pracy bardzo ©- 
graniczona ilcść robotników. | > 

Skoro jedno tylko miasto wypija w 
ciągu trzech miesięcy ponad 8 miljonów 
alkoholu, to ile- konsumować musi cała 
ludność ZSRR? Odpowiedzi na to pytanie 
udzielił niedawno w swym referacie, ‚ “у- 
głoszonym na ogólnozwiązkowym zjeździe 
bakterjologów, epidemjologów i lekarzy sa- 
nitarnych, przedstawiciel Centralnego In- 
stytutu Higjeny, D,ajczman, który stwier: 
dził: Konsumcja a koholu w Rosji sowiec- 
kiej przedstawiała się w poszczególnych la- 
tach następująco (cyfry nie obejmują spo- 
życia t. zw. samogonki): w rozu gospo- 
darczym 1923-24 — 9.600 000 litrów, w 
roku 1924-25 — 48.000.000 litrów, w ro 
ku 1925 27 — 360 000.000 litrów, w bie- 
żącym roku gospodarczym — 480.000 000 
litrów. Statystyka powyższa nie obejmuje 
jednak konsumcłi piwa, wyrażającej się, 
mniej więcej, temi samemi cyframi, co i 
konsumcja wódki. Spożycia samogonki licz- 
bowo ustalić nie można, gdyż miarodajce 
czynniki nie mają możności prowadzenia 
tu jakiejkolwiek kontroli. Przypuszcza 516 
jednak, że spożycie samogonki dochodzi 
do kilkuset miljonów litrów rocznie. 

Wpływ alkoholu na organizm ludzki 
jest bardzo silny zwłaszcza w Rosji, gdzie 
wojna domowa i katastrcfalne klęski gło- 
du organizm ten w wysokim stopniu nad- 
wyrężyły. Według najnowszych danych sta- 
tystycznych 42 proc. ogólnej ilości chorób 
umysłowych w Moskwie przypisać należy 
nadmiernemu spożywaniu alkoholu. W cza- 
sach ostatnich wzrosła również znacznie 
śmiertelność na skutek zatrucia alkoholem. 
W Moskwie np. zmarło.w ciągu pierwsze- 
go pół roku r. b. na zatrucie alkoholem 
115 osób, podczas gdy na ospę w tym sa- 
mym okresie czasu zmarły 2 osoby, na 
tyfus plamisty—13, a na tyfus brzuszny — 
54 osoby. A 

Wydatki ludności Z.S.R.R. na napoje 

1.200.000.000 rubli. Dla porówniania war- 

sji w ciągu pięciu lat wynosiły tylko o 10 
proc. więcej, a mianowicie 1.300.000.000 
rubli. Kobiety stanowią wśród alkoholików 
w Rosji około 12 proc. Do przerażających 
wyników doprowadziły badania, przeprowa” 
dzone wśród dziatwy sowieckiej, z której 
zaledwie 11 proc. nie poznało jeszcze sma- 
ku spirytualij. : 

„Wieczerniaja Moskwa“ przynosi da- 
ne z referatu dr. Sigala, wygłoszonego na 
zjeździe bakterjologów i epidemjologėw, 
dotyczące zatrważającego wzrostu alkoho- 
lizmu wśród dzieci szkolnych. Z danych 
tych wynika, że z pośród dzieci do lat 
czternastu pije alkohol 74 proc., a pośród 
młodzieży do lat 16 — 87,5 proc.. Z piją- 
cych dzieci prawie dwie trzecie piją piwo, 
prawie jedna trzecia wódkę, a jedna dzie- 
siąta wszełkie napoje alkoholowe. Przy 
tem 21 proc. dzieci pije alkochol już od 
10-tego roku życia. Przy dokładniejszem 
dochodzeniu stwierdzono, że w większości 
wypadków skłaniają dzieci do picia starsi, 
przy różnych uroczystościach rodzinnych, 
albo też „przeciw zaziębieniu*. 

O olbrzymich rozmiarach konsumpcji 
t. zw. samogonki świzdczy najlepiej fakt, 
że w pewnej miejscowości na Ukrainie, li- 
czącej 11.000 gospodarstw w 9.000 gospo- 

  
samogonki. ` 

Problem walki z alkoholizmem staje 
się w Rosji Sowieckiej coraz aktualniejszy, 

Kronika telegraficzna. 
«= Przybył do Doorn, jak donosi „Kreutz- 

swemu Ojcu gratulacje z powodu 40-rocznicy 
ia na tron. ° wstąpien 213 baryłek złota wartości 11 miljonów 

było wczoraj do Harra z Nowego 
Yorku. Złoto jest przeznaczone dla Banku Fran- 

lego. Konferencja pracy przyjęła projekt kon- 

piana Roja Sovieda. || 
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Życie gospodarcze. 
Z nowogródzkiego wojewódzkiego Tow. Roln. 

„Gazeta Gospodarska* podaje, że z 
inicjatywy Sskcji Ogrodniczo-Pszczelniczej 
N. W. T. R. w Bazrznowiczzch powstaje 
„Związek Posiadaczy Sadów i Pasiek Woj. 

| Nowogródzkiego”, jako samodzielna orga- 
n'zacja obejmująca swą działalnością cały 
teren województwa nowogródzkiego. Zwią- 
zek ma na celu: podniesienie niskiego sta- 
nu ogrodn'ctwa i pszczeln. Oraz rozsze- 
rzenie gałęzi gospodarstwa, popieranie i o- 
bronę interesów swych członków, repre- 
zentowanie tychże wobec władz państwo- 
wych i samorządowych. Związek stanowi 
organ zwierzchni zrzeszonych w nim orga- 
nizacyj i Kół Ogrodn. Pszczeln. w zakre- 
sie spraw gospodarczych, społecznych i kul- 
turalaych. 

Działalność Związku polegać będzie na: 
a) szerzeniu wiedzy ogrodniczo-pszczel- 

niczeł. 
b) ujednostajnieniu i wzmożeniu wy- 

twórczości ogrodn.-pszczelniczej. | 
c) organizowaniu zbytu płodów ogro- 

dniczych i pszczeln. 
d) nadawaniu fachowego kierunku i 

ujęciu całokształtu poczynań poszczególnych 
członków i zrzeszeń, zmierzających do pod- 
niesienia i rozpowszechnienia ogrodnictwa 
i pszczelnictwa. 

e) w urządzaniu odczytów, zjazdów, 
wycieczek, wystaw, pokazów ocen produk- 
tów ogr.-pszczeln., premiowaniu ogrodów 
i pasiek, prowadzeniu doświadczalnictwa 

t d 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Konsolidacja warstw rzemieślni- 

czych i kupieckich. W ostatnich dniach 
odbył się znowu cały szereg zebrań stanu 
średniego na prowincji. 

Organizacja zjedńoczenia stanu Śred- 
niego przeprowadza wśród swoich oddzia- 
łów i kół nadzwyczaj energiczną i żywą 
pracę organizacyjną, mającą na czlu zjed- 
noczenie, skonsolidowanie warstw rzemie- 
ślniczych i kupieckich, które — jak wiado- 
mo—jeżeli nie wrogo były do siebie usto- 
sunkowanae na skutek różnych saimozyj 0= 
sobistych, to w każdym razie nie podtrzy- 
mywały żadn=go z sobą kantaktu. A wszak 
utrzymanie jednolitego frontu i jsk naj- 
wyższe współdziałanie warstw rzemieślni- 
czych i kupieckich jest nieodzownym wa- 
runkiem powodzenia każdej akcji, zmie- 
rzającej do obrony interesów stanu śred- 
niego. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 
‚ — Sytuacja na rynku Inu.—Zarów- 

no na bałtyckich rynkach, jak ina zachod- 
nich brak ożywienia, fabryki bowiem Inia- 
ne stosują raczej ograniczenie produkcji 
zamiast zakupów po wysokich cenach. Ca- 
ły szereg fabryk na kontynencie zaprzestał 
produkcji po Zielonych Świętach, szczegó|- 
niej w Czechosłowacji. Ostatnio daje się 
zauważyć pewne osłabienie tendencji. Mo-. 
nopol łotewski i rosyjski utrzymuje noto- 
wania na poprzedniej wysokości, ale z dru- 
giej ręki można otrzymać o 4 — 5 funtów 
taniej. Ostatnie notowania za tonnę BKKO 
wynosiły 112 Ł, moczeniec pierwszej gru- 
py 112, Schwanenburg 113, liwoński 110, 
wszystko za tonnę cif. 

— Produkcja Inu w Czechosłowa- 
cji. Jak wiadomo, w ostatnim roku dał się 
Odczyć dotkliwy brak lnu narynkach euro- 
pejskich na Skutek małych dowozów z 
Rosji. Cena Inu poszła znacznie w górę, i 

W cjągu ostatnich tygodni zaszły w 
administracji woj. Nowogródzkiego ważne 
zmiany. Ustąpil ze stanowiska st.rosty 
pow. lidzkiego p. Zdanowicz. Na jego miej- 
sce został mianowany naczelnik jednego 
z wydziałów urzędu wojewódzkiego p. Bo- 
gatkowski, który w dniu wczorajszym roz- 
począł przejmowanie agend starostwa lidz- 
kiego. P. Bogatkowski znany jest jako tęgi 
pracownik na niwie administracji polity- 

f) udzielaniu fachowych wskazówek i 
pomocy wchodzących w zakres ogr. i pszcz., 
organizowaniu kursów, bibljotek, rozpc- 
wszechniąniu książek, druków, tablic, po- 
mocy naukowych” i publikacyj. 

g) zakładaniu i zwiększaniu warszta- 
tów wytwórczości i przerobu, jak rakłada- 
niu ogrodów, pasiek, szkółek, plantacyj 
nasiennych, przetwórni wszelkiego rodzaju. 

h) utrzymaniu specjalistów instrukto- 
rów dla prowadzenia prac oświatowych i 
opieki fachowej nad gospodarstwami swych 
członków. 

Obecnie Związsk zapewnia swyr: 
członkom opiekę nad ogrodami i pasieka- 
mi, drcgą perjodycznych lustracyj, które 
uskuteczniane będą 2 razy do roku, oraz 
w miarę potrzeby przez specjalistów instru- 
ktorów. Są już w toku prace nad zorgani- 
zowaniem zbytu płodów ogrodniczych i pa- 
siecznych. Przygotowuje się również akcja 
jesiennego zakładania sadów. 

Członkiem Związku może być każdy, 
kto złoży odpowiednią deklarację i zostanie 
przyjęty przez Zarząd Związku. 

Związek będzie dążył do skoordyno- 
wania prac ogrodn.-pszczeln., prowadzonych 
obecnie przez różne instytucje rolnicze. 

Spodziewać się należy, że tak pp. zie- 
mianie jak i drobni rolnicy w zrozumieniu 
własnego interesu licznie przystąpią w cha. 
rakterze członków do tej tak pożądanej 
placówki społeczno fachowej. 

Związku plantatorów lnu w Czechosłowa= 
cji postanowieno zwiększyć obszar zasie- 
wów w ramach, aby całkowicie zaspokoić 
zapotrzebowanie krajowe. W roku 1927 
tylko 1.200 wagonów Inu wyprodukowano 
w kraju, podczas kiedy import wynosił 
3.550. W związku z obniżeniem cła na cu- 
kier surowy w Anglji i z kryzysem, jaki 
grozi cukrownictwu czeskłemu, ma być 
zmniejszony obszar plantacyj buraczanych, 
natomiast zwiększonoby obszar zasiewu 
Inu. Producenci jednak wysuwają postulat, 
aby rolnictwo czeskie chronione było przez 
nałożenie cła na iraportowany len. Polska 
eksportuje do Czechosłowacji poważne 
ilości Inu, sprawa więc nałożenia cła bez- 
pośrednioby nas dotykała. Jednocześnie i 
w Belgji w tym roku .podobno obszar upra- 
wy Inu będzie 4 razy większy niż w roku 
ubiegłym. Sprawa Iniarska w Polsce i jej 
uregulowanie natrafia więc obecnie na bar- 
dzo dobrą konjunkturę światową. 
  

Giełda warszawska a dn. 14.VI. b:r. 
CZEKL 

Dolary " . . ® 8.89—8,87 

Belgja A ‚ 124.56—124,25 
Holandje . ‚ 359.70—358,80 
Londyn —. 43.51—43,40 
Nowy-Jork 8.90—8,88 
Paryż я 35,04—34,95 
"raga s . . ° = + * 26.418/8—26‚35 
Srweicaris. ы й о „ 171,78—171,35 
Stokholm . . 239,25—238,65 
Wiedeń |. ź $ 2 . 125,40—125,09 
Włochy | o w : 5 46.87—46,75 

       

— Zwyżka cen piwa. Dowiadujemy 
się, że wobec podniesienia cen SUTOWCÓW, 
robocizny, węgla i t d. Związek Browarów 
w Polsce podniósł ceny na piwo w całym 
kraju, w tej liczbie i w Wilnie, gdzie z dnia 
dzisiejszego ceny piwa również zdrożsły.   

  

  

1902. 
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Wiešci i obrazki z kraju. 
Zmiany w administracji woj. nowogródzkiego. 

(Tel. od wł. kor. z Nowogródka). 
cznej i daje pełną gwarancję, że postawi 
powiat lidzki na właściwym poziomie. 

Równocześnie  naszį korespondent 
dowiaduje się, że dotychczasowy Starosta 
powiatu baranowickiego p. Kulwieć ma 
być przeniesiony na identyczne stanowisko 
do Stołpców. Osoba przyszłegoistarosty na 
miejscu, które opnszcza p. Kulwieć nie 
iest narazie znaną. | 

Wymiana więźniów pomiędzy Polską a Litwą. 
Jak się dowiadujemy w dniach najbliższych na odcinku Niemenczyn w rejonie 21 baonu K. O. P-u nastąpi wymiana więźniów pomiędzy Polską i Litwą. 

Wybuch sowieckiego składu amunicyjnego. 

sadzając go w powietrze. Siła wybuchu była tak 
as gė wzerwanych pocisków upadła na 

KRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
— Zjszd starostów. W dniu 20 czer- 

wca b. r. odbędzie się w Nowogródku zjazd 

wszystkich starostów województwa nowo- 

gródzkiego. Na zjezdzie tym ma być omó- 

wiony cały szereg spraw, którę się wyło-   płac. - 
— Szalałą pea burza w Rogji W OKO: 

licach Niżniego PO która zniszczyła 
ponton na Oce | zatopiła wielką łódź, W mieście 
wiele domów zalała woda. 3 

= Napady i grabieże panują w dzielnicy 
chińskiej w Tien-Tsinie, 16 osób zostało ścię- 

= Nie miła sala. Frakcja niemiecko-naro- 
dowa Reichstagu odmówiła wzięcia udziału w de- 
łegacji parlamentu niemieckiego na międzyparla- 
mentarną konferencję rozpoczynającą się 19 czerw- 
ca r, b. w Wersalu ze względu na to, że konfe- 
rencja ta odbyć się ma w Wersalu i to właśnie 
w tej samej sali, w której podpisany został trak- 
tat wersalski. '   

"Warszawie. 

miły w zwiącka z DObyłem p. Wojewo 
Beczkowicza na zjezdzie wojewodów w 

- W szczególności pod obrady 
zjszdu wejdą sprawy gospodarcze woj. o- 
raz sprawa projektowanej na linji Moło- 
dęczno —Nowogródek — Słonim kolei wą- 
sk ztorowej. 

KRONIKĄ LIDZKA. 
— Nowy: starosta lidzki. Z Lidy do- 

noszą, że dziś obejmuje urzędowanie nowy 
starosta p. Bogusławski. 

„Na pograniczu polsko-sowieckim na odcin- | polskie tervtorjum, nie wyżądzając na szczęście ku Wielkie Chutory podczas onegdajszej burzy w | żadnej szkody. 
pograniczny skłąd amunicyjny uderzył piorun wy- | Wskutek wybuchu kilku żołnierzy bolsze- 

| 

wickich odniosło cjężkie rany. 

KRONIKA RAKOWSKA. 
— Krwawy wypadek w rejonie Ra- 

kowa. Onegdaj wieś Waganiszki w rejonie 
Rakowa była widownią krwawego wypad- 
ku. Rozjuszony i prawdopodobnię wściekły 

WLYDAWY DV) JOD) Alė araby, a 
nosząc je przez dłuższy czas na rogach. 
Byka zabito. 

KRONIKA BRZESKA. . 
— Wybory do Rady Miejskiej jw 

Brześciu. Dnia 17 b. m. odbędą się w 
Brześciu wybory do Rady Miejskiej. Do 
urny wyborczej stanęły trzy główne ugru- 
powania: Bezpartyjny Blok Pracy Samo- 
rządowej, (lista nr. 1), Polska Partja So-   cjalistyczna (lista nr. 

т 1ч 

: spraw stanu średniego przez władze. Jest to fakt 

; będzie organem związków komunalnych, stoją- 

jednocześnie szereg fabryk zamknięto wsku- | 
tek braku surowca. Na ostatniem zebraniu 

„BY 

3KI 

13 list). Wszystkie organizacje polskie utwo- 
rzyły dzięki staraniom rady wojewódzkiej 
zjednoczenia stanu średniego „Blok Pracy 
Samorządowej". Na liście tej stoją wybitni 
f znani pracownicy społeczni: ksiądz dzie” 
kan A. Bokraba, A, Sadowski (przedsi>wi- 
ciel urzędników kolejowych), Stefan Żuk. 
prezes rady wojewódzkiej Zj. St. Śr. Wł. 
Ściebor, urzędnik państwowy, A. Paszkie 
wicz, E. Gąsowski kupiec, dr. St. Łopott, 
dr. Rybołowicz i J. Šmieciūski. Na 24 rad- 
nych, Blok Pracy Samorządowej ma szanse 
zdobycia okolo 8 mandatėw. 

„— Stan średni we współpracz z rządem. 
W dniu 11 czerwca przedstawiciele Rady Stanu 
Średniego m. Brześcia n/B. w osobach pp. Stefa - 
na Żuka i Fr. Grodzkiego oraz delegata Centr. 
Rady St. Średn. redaktora Zabęskiego odbyli kon- 
ferencie z wojewodą Krahelskim i starostą brze- 
skim Fr, Baranem w sprawach mniejszościowych 
Stanu Średniego. Na konferencjach tych wymie- 
nieni uzykali zapewnienia całkowitego poparcia 

tem godniejszy uwagi, że mieszczaństwo brzeskie 
stanowi jedną z najdalej na wschód wysuniętych 
placówek stanu średniego i spełnia na Z. Wschod. 
bardzo wybitną rolę państwowo-twórczą. Dopro- 
wadzenie więc do zadzierżgnięcia trwałej współ. 
pracy między tamtejszym mieszczaństwem, a 
czynnikami rządowemi powitać należy z dużem 
zadowoleniem. 

: — Nowe pismo. W lipcu wychodzić zacz- 
nie w Brześciu tygodnik „Polesie“, poświęcony 
sprawom gospodarczym woj. poleskiego oraz wo- 
góle zagadnieniom ziem wschod. Tygodnik ten 

cych, jak wiadomo, na gruncie ścisłej współpra- cy z Rządem Marszałka Piłsudskiego. Nowej, a 
istotnie potrzebnej placówce piśmienniczej na Z. 
Wschodnich życzyć należy jaknajlepszego rozwoju. 

KRONIKA RUDOMIŃSKA, 
„— Pomėr świń. W wyniku energicznej 

akcji władz weterynaryjnych epidemja pomoru 
świń Ww cz$ści gminy rudomińskiej została opa- 
nowaną, Nowych wypadków pomoru nie było. 
Wszystkie owe świnie nadal znajdują SiĘ w za- 
mknięciu. W obawie przed rozszerzeniem się 
epidemji w części gminy objętej pomorem 
wstrzymany jest nadal handel świńmi. 

Popierajcie Ligę 

KRONIKA TURMONCKA. 
— Koncert orkiestry symfonicznej. Poraz 

pierwszy od czasu odzyskania niepodległości 
państwa do Turmont zawitał zespół orkiestry 
symfonicznej Ogniska Kolejowego w Wilnie pod 
batutą p. Czerniawskiego dla dania koncertu 
symfonicznego, urozmaiconego występami solo- 
wych śpiewów. Rzecz zrozumiała, że miejscowe 
społeczeństwo na czele z przedstawicielami 
władz i stowarzyszeń stawiło się bardzo licznie, 
by powitać tak miłych, a rzadkich gości. 

O powodzeniu, jakiem cieszyły się występy 
solistów p. F. Zwidrynówny i p. W. Wińskiego 
oraz cały zespół orkiestry nie potrzebujemy pi- 
sać. Wystarczy zaznaczyć, że zebrana publiczność 

nie, żałując, iż tak rzackó ma możność posilenia 
się strawą duchową. _ ; 

Mamy nadzieję, że na przyszłość częściej 
będziemy mieli możność rozkoszować się dźwię- 
kami orkiestry oraz śpiewem miłych śpiewaków. 

‚ — Sprostowanie. W Nr. 123 „Kurjera Wi- 
leūskiego“ z dnia 2 czerwca r. b. ukazała się 
wzimianka p. t. „Tajemniczy wypadek* w której 
podane okolicznośbi nie odpowiadały prawdzie, 
gdyż „Iołmy Wolmera*, w których miał się ten 
wypzdek rozgrywać, leżą w powiecie Suwalskim 
którędy rzeczka Mereczanka nis przepływa, 
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METEOROLOGICZNA. 
  

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 15. VI. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 753. Temperatura średnia 
116? С. Opad w milimetrach 6. — Wiatr przewa- 
żający południowo - zachodni.  Pėlpochmurno. 
Deszcz. Maksimum na dobę+- 21 C. 

Tendencja barometryczna — stały spa- 
dek ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
‚ — Wyjazd p. wojewody do Nowogródka. 

W dniu dzisiejszym wyjeżdża do Nowogródka 
p. wojewoda Raczkiewicz. Wraz z p. wojewodą 
97 „SIę naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
p. Kirtiklis. Podczas swego pobytu w Nowogród- 
ku p. wojewoda odbędzie kilka konferencyj po- 
święconych sprawom administracyjnym i gospo- 
darczym. Powrót p. wojewady oczekiwany jest w dniu 18 b. m. 

MIEJSKA. 
„_ — W sprawie Komitetu Rozbudowy m. 

Wilna. Przedwczoraj w lokalu Magistratu m, Wil- 
na odbyło się posiedzenie Konwentu Senjorów. 
Rady Miejskiej, przyczem ustalono listę kandyda- 
tów do Komitetu Rozbudowy m. Wilna, których 
wybory odbędą się na najbliższem posiedzeniu Rady Miejskiej. W skład >: 10 osobowego ko- 
mitetu wejdzie 5 przedstawicieli większych ugru- 
powań = Miejskiej. Pozatem wydelegują swych 
przedstaw cieli centrale związków zawodowych, 
spółdzielnie mieszkaniowe i Stowarzyszenie 'Lo- 
katorów. Powyższy skład komitetu uzupełniony 
zstanie wyborem jednego fachowca, jako siły nie- 
zbędej dla racjonalnej pracy. 

‚ — Nowe chodniki. W najbliższym czasie 
Magistrat przystąpi do utoženia nowych chodni- 
ków na u). Wiłkomierskiej. Ogółem chodnik uło- 
żony zostanie na przestrzeni 1200 mtr2. 

5 — Regulacja ul. T. Zana. W celu udogod- 
nienia komunikacji autobusowej i uzyskania po- 
łączenia z dzielnicą Zwierzyniec — Magistrat m. 
Wilna przystąpił ostatnio do regulacji ulicy To- 
masza Zana. 

— Zakończenie prac nad regulacją ul. Žy- 
dowskiej. Magistrat m. Wilna zakończył ostatnio 
prace nad regulacją ul. Żydowskiej. Gruntownie 
zostały odremontowane jezdnie i chodniki. 

— Nowy chodnik na ul. Rudnickiej. Sekcja 
Techn. Magistratu zakończyła onegdaj roboty | 
nad układaniem chodnika na ul. Rudnickiej na 
przestrzeni 700 mtr?. : 

— Subsydjum dła T-w Emigracyjnych- 
Magistrat m. Wilna wyasygnował ostatnio jako 
ednorazową zapomogę sumę 300 zł. na rzęcz 
Polskiego T-wa „Emigracyjnego i 200 zł. na cele 
takiegoż T.wa Żydowskiego. 

— Nowa studnia artezyjska. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu prezydjum Magistratu zdecy- 
dowano przystąpić w najbliższym czasie do wier- 
cenia ank artezyjskiej na Lipówce. Głębokość 
studni obliczana jest na 95 metrów. 

— Z posiedzenia Rady do spraw  Archi- 
tektury i Urbaaist. m. Wilna. We czwartek 14 b. 
m. w fokalu Magistratu m. Wilna odbyło się po- 
siedzenie Rady do spraw architektury i urbani- 
styki m. Wilna. Rozpatrzono i zatwierdzono wy- 
konany ostatnio projekt wjazdowej bramy na 
Wystawę Targów Północnych. 

Pozatem omówiono szereg projektów od- 
nośnie regulzcji placu Katedralnego. W sprawie 
tej nie powzięto narazie konkretnej decyzji. 

— Na międzynarodowy kongres elektrow- 
ni. Jak się dowiadujemy na międzynarodow 
ONA jaki ÓA 1 nių VI 

a \\ 
— a m. Wilna wydeleguje 

zastępcę dyrektora elektrowni miejskiej inż. Bi- 
szewskiego. : 

— Klub dla dzieci — włóczęgów. Polska 
Macierz Szkolna zamierza zorganizować coś w 
rodzaju kulturalnego klubu dla dzieci bezdomnych. 

‚ М zawiązku z powyższem Magistrat m. Wil- 
na na posiedzeniu wczerajszem postanowił wy- 
asygnować na ten cel 300 zł. 

WOJSKOWA. 

— Pobór. Dnia 16 b. m. komisja poborowa będzie nieczynna.   2) i Żydzi (rozbici na | 
Służba absolwentów szkół podchor 

od godz. 9—6. 

  

KRONIKA. 
wościami co do pozostawienia absolwentów szkół 
podchorążych rezerwy z wykształceniem 6-ciu 
klas szkoły średniej w wojsku — Ministerstwo 
Spraw Wojskowych wyjaśniło, iż nie może ich 
dotyczyć zakaz przyjmowania podchorążych w 
charakterze podoficerów zawodowych. Podofice- 
rowie tej kategorji mogą więc pozostać w wojsku 
jako zawodowi i wobec tego narówni z innymi 
ewentualnie kandydować do Oficerskiej Szkoły 
dla podoficerów w Bydgoszczy. A 

— Zawarcie związków małżeńskich przez 
oficerów w stanie nieczynnym. W ostatnim „Dzien- 
niku Ustaw'* M-wo Spraw Wojskowych wyjaśnia, 
iż zezwolenia na zawarcie małżeństwa oficerom 
w stanie nieczynnym udzielają: 

a) generałom i oficerom sztabowym — mi 
nister Spraw Wojsk. | 

b) oficerom młodszym — dowódca tego 
okręgu korpusu, na którego terenie dany oficer 
ma miejsce zamieszkania. 

Prośby o zezwolenia na zawarcie związku 
małżeńskiego skierowują oficerowie młodsi i szta- 
bowi będący w stanie nieczynnym do komen- 
danta garnizonu najbliźszego ich miejsca zamie- 
szkania. ы 

Generałowie zaś w stanie nieczynnym bez- 
pośrednio do M-wa Spraw Wojskowych. : 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z powodu otwarcia przystani A. Z. 5. 
w Wilnie Zarząd Sekcji Wiośiarskiej A, Z. S. wzy- 
wa wszystkich członków Związku do wzięcia u- 
działu w obchodzie, defiladzie i wycieczce w dniu 
17-g0 czerwca r. b. o godz, 10-ej. 

— Bracia Mleczni. W niedzielę dn, 17. VI. 
Wycieczka do Niemenczyna. Zbiórka o 8 rano, 
koło kościoła śśw. Piotra i Pawła. Pawrót pocią- 
giem. (Jakim? — przypisek brata spirytualnego). 

, — Ostatnia sobótka. Dziś w Ogoisku Aka- 
demickiem odbędzie się ostatnia „Sobótka* po- 
czątek o godzinie 10 wiecz. Trio. 

‚ — Jak wyjechać do Uzdrowiska Akade- 
mickiego w Nowiczach. Zarząd Stowarzyszenia 
Bratnia Pomoc Polsk. Młodz, Akad. U,S.B. w Wil. 
nie niniejszem komunikuje, co następuje: 

Każdy członek Bratniej Pomocy žyczący udać się do Uzdrowiska Akademickiego w No- 
wiczach winien: | | 

1) Wpisać się w Sekretarjacie Bratniej Po- 
mocy P.M.A.U.S.B. (ulica Wielka Nr 24) w go- 
dzinach 2—3 p. p. i 7—9 wiecz. na listę kura- 
cjuszy. ё : _ 
“ 2 p? Keplaywanių wziąć za opiatą 

gr. kartę porady do lekarza ordynującego w 
Studenckiej Kasis Chorych. 2 

3) W ciągu trzech dni przed terminem wy- 
jazdu zgłosić się do Sekretarjatu Bratniej Po-. mocy po kartę wyjazdu, bez której wykluczone 
jest przyjęcie do Uzdrowiska Akademickiego i o- kazać zaświadczenie o stanie zdrowia. Zaświad- czenie powyższe należy przechować i po przyby- 
ciu do Nowicz przedstawić Administracji Uzdro- 
wiska. Wykluczone jest przebywanie na terenie 
Uzdrowiska osób chorych na choroby zakaźne, 
w pierwszym rzędzie na gruźlicę. d 4) Przy zapisywaniu się naležy przedstawič 
legitymację uniwersytecką, która jednocześnie 
jest legitymacją Bratniej Pomocy. ||| ‚ 5) Озобу, korzystające z miejsc bezpłat- 
nych lub ulgowych winne przed otrzymaniem karty wyjazdu złożyć w Sekcji Finansowej skrypt. dłużny z tytułu udzielanego przez Bratnią Pomoc 
świadczenia w postaci pokrycia częściowego lub całkowitego kosztów utrzymania w Uzdrowisku. 6) Opłata za utrzymanie jest pobierana na. 

za tydzień zgóry. 

— Godny naśladowania czyn obywatelski, Niestrudzony № м уа T WI, a 
rę i oświatę p, Kurec z Grzegorzewą zainteresował się akcją przedsięwziętą przez Do. wództwo 22 baonu K. O. P. w stworzeniu odpo- wiedniego budynku teatralnego i boiską sporto- wego w Nowych-Trokach. Ofiarował w tym celu kilka wagonetek dla usuwania ziemi i gruzu, u- możliwiając tem samem szybkie wykończenie bo- iska. Ofiarował również znaczną ilość tektury dla w sali teatralnej. | . в 'Of4C pod uwagę, że obie rzeczy two e. e ao własnym Sim PYRA Šaras : wiązała, w zn j mi "kwestį 

finansowe. 42 acznej piecze, Kw$śtje 

o też za powyższy czyn obywatelski żywi 22 Baon K. O. pr nadzwyczajną wdzięczność "dla     żych rezerwy. W związku z powstałemi wątpił. | p. Kureca, 

przyjmowała miłych gości wprost entuzjastycz- | 
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— Lustrącja wil. urzędów policyjnych. 
Wkrótce mą przybyć do Wilva z ramienia władz 
centralnych mjr. Popowicz celem przeprowadze- 
nia lustracji wileńskich urzędów policyjnych. 

Z POCZTY. 
— Wyjszd prezesa Wil. Dyrekcji Poczto- 

wej do Nowogródka. W dniu wczorajszym pre- 
zes Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej inż. Żółtowski 
wyjechał do Nowogródka w sprawie reorganizacji 
sieci telefoniczno-telegraficznej na szlaku Wilno— 
Nowogródek i w sprawie bud.wy nowego gma- 
chu pncztowego w Nowogródku. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Ze Związku Legjonistów Po'skich. 
Zarząd Okręgu Związku Legjonistów Pcelskich w 
Wilnie podaje do wiadomości swych członków 
że z dniem 15 czerwca b. r. -— uruchomił steły 
sekretariat. — Sekretarjat mieści się w lokalu Z. 

O. W. — przy ul Uniwersyteckiej 6/8 I pęt:.o — 
(b. iokal Komisarjatu Rządu), godziny urzędowe 
codziennie prócz niedziel i świąt od godz. 17—18. 

Ponadto przypomina swym członkom, że 
karty uczestnictwa na VII Zjazd Legjonistów — 
który odbędzie się w dniu 5 sierpnia b.r. w Wil- 
nie — wydawane będą tylko członkom posiad ją- 

cym legitymacje Związku. 
— Przystąpienie Wil. Związku Szoferów 

do Centrzli w Warszawie. Jak się dowiadujemy, 
W:leński Związek Szoferów wyniósł ostatnio u- 
chwzłę @ przystąpieniu do Wszechpolskiego 
Związku Szoferów w Warszawie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Naukowe posiedzenie Wil. Oddz. Pol- 
skiego Tow. Pedjatrycznego. We wtorek dnia 
19 b. m. odbędzie się w Klinice Chorób Dziecię- 
cych U.S.B. o godz. 8 wiecz. naukowe posiedze 
nie Wil. Oddz. Polskiego Tow. Pedjatr. z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Pokazy chorych. 
2. Dr. R. Szabad-Gawrońsks: O leczeniu 

wz” ropnych zapaleń opłucnej u dzieci 

3. Dr. $. Bagiński: Spostrzeżenia nad dzia- 
łaniem antygenu metylowego w grvźlicy u dzieci. 

4. Wolne wnioski. 
Goście mile widziani. 
— Naukowe posiedzenie Polskiego Tow. 

Przyrodników im. Kopernika. W niedzielę, dnia 
7 b. m o godz. 4 pp., odbędzie się w Zakładzie 

Botaniki II, U.S.B. (Collegium im. Józefa Piłsud- 
skiego, ul. Objazdowa 2, posiedzenie naukowe 
Oddziału Wileńskiego Polsk. Tow. Przyrodników 
im. Kopernika z referatem prof. dr. Józefa Trze- 
bąskiego p. t. „O zespołach roślinnych '. 

° '0 odczycie zwiedzanie Ogrodu Botanicz- 
nego U.S.B. na Zakrecie. Goście miłe widziani. 
Wstęp wolny. 

— Walne zebranie Wil. Oddz. Polskięgo 
Tow. Krajoznawczego. W dniu 17 czerwca, o 
godzinie 12 m. 30 (w drugim terminie), odbędzie 
się w gimnazjum im. Mickiewicza, Dominikań- 
ska 3, walne zebranie Wileńskiego Oddziału Pol- 
skiego Towarzystwa Krajoznawczego, na które 
zarząd usilnie zaprasza wszystkich swych człon- 
ków i sympatyków. 

ARTYSTYCZNA. 

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

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Trudności w utworzeniu bloku. Sprawa 
utworzenia bloku wyborczego do żydowskich 
gmin wyznaniowych pomiędzy Mizrschi i Achdu- 

  

Kino-Teatr | PARTER od 1.zł., Balkon 70 gr. Premjera! Przepiękna, 
ь czarująca wyrafinowanie elegancka gwiazda 

w swej najnowszej kreacji p. t. Tragedja tancerki к 
Zachwycający, porywający kino romans z życia współczesnego, przepojony czarem poezji 

Ostatni seans o godz 10 15. 1903 

„AEbIOŚ” 
ul. Wileńska 38. 

KINO Dziśl 

„POLOKIA” 
Mickiewicza 22. 

Kino 

„Piccadilly" 

przez mizrachistów 25%, mandatów. W przeci- 
wieństwie do prawicowych żydowskich ugrupo- 
wań, lewica żydowska jest dosyć jednolita. Wy- 
jątek stanowi „Bund“, który do wyborów do žy- 
dowskich gmin wyzn*niowych wystąpi oddz elnie. 

— Pierwszy krajowy zjazd lekarzy Żydów. 
Dnia 24 b. m. odbędzie się w Warszawie I-szy 
krajowy zjazd lekarzy-Żydów, czynnych i współ- 
pracujących w dziedzinie mecycyny społecznej, 

" Celem zjazdu jest rozważenie szeregu za- 
gadnień naukowych i społecznych z dziedziny 0- 
chrony zdrowia Żydów w kraiu, 

Referaty będą mogły być wygłoszone w ję- 
zyku polskim lub żydowskim. Zjazd potrwa 2 dni: 
24—25 czerwca, zaś dzień 26 przeznaczony dla 
wycieczek do instytucyj sanitarno-higienicznych. 

Z grona lekarzy wileńskich wygłoszą refe- 
raty na zjeździe: 1) dr. C. Szab-d „Ruch natural- 
my ludności żydowskiej w Wilnie w okres'e lat 
1911—1926; 2) dr. „A. Wirszubski „Zagsdnienie 
samobójstwa wśród Żydów”. 

Pozatem w sekcji opieki nad nieme wlętami 
biorą udział następujący lekarze wileńsc" 1. Ko- 
warski, |. Feigenberg, F. Bredzka, |  szabad- 
Gawro fiska. 

‚ — Incydent na pograniczu. Onegdaj na po- 
gran'czu polsko-sowieckiem w rejonie Krasnego 
żołnierze z pograricznej straży bolszewickiej usi- 
łowali uprowaćz'ć w głąb swego terytorjum pa- 
szące się w pobliżu granicy sowieckiej 3 krowy. 

Na skutek alarmu właścicieli i interwencji 
waz polskich krowy.zostały zwrócone właści. 
<cielom. 

— Zwiększenie straży litewskiej, W dniu 
14 b. m.straż litewska na pograniczu poisko-litew- 
skiem została znacznie zwiększona. Tłumaczyć to 
nleży obawą władz litewskich, by zbiegli przed 
kilku dniami więżniowie z Worń nie przedostali 
się na teryterjum Polski. 

RÓŻNE, 

— Koszta przejazdu do Ameryki. Onegdzj 
Urząd Emigracyjny nadesłał pismo, komunikując 
o nowowprowsdzonej taksie przejazdu z Gdańska 
do Ameryki. Według tej taxsy kcszta przejazdu 
do Stanów Zjednoczonych i Kanady wynoszą na 
statku w klasie Ili-ciej od osoby — 132,5 dola- 
rów dla dzieci od 1 roku — 10 Ist 66 dolarów 
Dla dzieci poniżej | roku — 40 dol. Prócz tego 
pssażer obciążony jest dwoma podatkam : amery- 
kańskim i portowym francuskim. Podatki te w 
sumie nie przekraczają 2 dolarów. 

Teatr I muzyka. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*. Występy 

Mieczysława Dowmunta i Heleny Kamińskiej. 
Dziś po raz drugi komedja muzyczna W. Kollo 
„Tylko ty" urozmaicona licrn*mi melodjami i tań- 
cami, z występami gościnnemi ulubieńca publicz- 
ności wileńskiej Mieczysława Dowmunta oraz 
primadonny teatrów warszawskich Heleny Ka- 
mińskiej. 

Wyrcżyserow:ł tę novość K. Wyrwicz-Wi- 
chrowski, przy pulpicie Mieczysław Kochanowski. 

— Konkurs chórów wileńskich. Jutro, w 
niedzielę 17 b. m, staraniem Komitetu Organiza- 
cyjnego Wileńskiego Związku Spiewaczego oraz 
Wil. T-wa Muzycznego „Lutnia* odbędzie się w 
teatrze miejskim „Reduta* na W. Pohulance 1-szy 
konkurs chórów miejscowych w ilości (7 miesza- 
nych i 2 męskie). 

Wykonare będą po 2 pieśni przez każdy 
chór osobno i 3 przez wszystkie chóry łącznie. W 
programie Moniuszko, Żeleński, Maszyński, Rzep- 
ko, Lachman, Kazuro, Różycki, Prosnak i inni. 

Przewidziane są 3 nzgrody: l-sza Polskiego 
Radja putar wędrowny, 2 i 3 Departamentu Kul- 
tury i Sztuki. 

Bilety są do nabycia dzisiaj w biurze „Or- 

  

  
i urożiem miłości. 

„Perły i kobiety. W rolach 

p. t.: „Leo, pogromca Lwów”. 

bis* od 9 do 4 i pół, a jutro w kasie teatralnej 

  

  

— Koncert białoruski. W pierwszą roczni- 
cę założenia Białoruskiego Teatru Ludowego Bia- 
łoruskiego Instytutu Gospodarki i Kultury w Wil- 
nie, w sobotę 16 b. m. w loks»lu Instytutu Ostro- 
bramska 8 m. 1, odbędzie się koncert białoruski. 

Program: 1) „Cham* dramat w 4 akt. E. 
Orzeszko, 2) Chór. Po koncercie odbędzie się 
zabawa taneczna. 

Początek o god”. 8 i pół wieczór. 

Radje. : 
PROGRAM STACJI WK.EŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
SOBOTA 16 czerwca. 

12.00—13.00. Transmisja z Warszawy. Sy- 
gnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w Krako- 
wie, komunikat Iotniczo-meteorologiczny oraz 
muzyka z płyt gramofonowych firmy Józef Wek- 
sler w Warszawie ul. Marszałkowska 132. 17.00— 
17.15. Chwilka litewska. 17.20—17.45. Transmisja z 
Warszawy. „Hoene-Wroński* odczyt Ii-ci w 159-tą 
rocznicę urodzin wygłosi dr. Adam Zieleńczyk. 
17.50—18.15, Odczyt rolniczy w opacowaniu Żw. 
Kółek i Org. Rolniczych Z. Wileńskiej. 18.15—19,00. 
Audycja litewska. W programie odczyt o poezji i 
pieśni ludowej litewskiej, ludowe pieśni, recytacje 
poezji litewskiej w orygivale. 19.00—19.25. „Dok- 
sztatcenie nauczycielstwa szkół powszechnych* I 
odczyt wvgłosi wizytator Żygmunt Szulczyński. 
19.25—19.50. „Stanisław Przybyszewski* odczyt z 
działu „Literatura" wygłosi Jerzy Wyszomirski. 
19.50. Komunikaty z Warszawy. Koncert popularny. 
20.15—22.00. Transmisją z Warszawy. Sygnał cza- 
su, komunikaty P. A. T., policyjny, sportowy i in- 
ve, 22.30—23 30. Transmisja muzyki tanecznej z 
Warszawy. 

NIEDZIELA 10 czerwca. 
10.15, Transmisja nabożeństwa z Katedry 

Poznańskiej. 13.00. Transmisja z Warszawy. Sy- 
gnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w Krako- 
wie, komunikat lotnicze-meteorologiczny. 16.00— 
17.00. Transmisja z Wsrszawy. Odczyty rolnicze. 
17.00—18.30. Transnisja z Warszawy. Koncert po- 
pularny muzyki słowiańskiej. 18.35—19.(0. Odczyt 

„w języku Utewskim wygłosi Józef Kraunajtis. 
19.00—19.25. Muzyka z płyt gramofonowych firmy 
Józet Weksler w Warszawie ul. Marszałkowska 
132. 19.25—10.50. „Pojęcie ebowiązku w wycho- 
wanin* odczyt z dzisiu „Wychowanie" wygłosi 
prof. U. S. B. dr. Marjan Massonius. 19.50. Ko- 
munikaty i rozmaitości. 20.15—22.00. Konkurs 
chórów Wileńskiego Związku Towarzystw Śpie- 
wączych i Muzycznych o mistrzostwo Wileńskie- 
go Okręgu z sali Reduty. Nagroda Mistrzostwa W. 
R. i O P. oraz puhar przechodni Polskiego Radja 
w Wilnie. Transmisja z sali Reduty. 22.00—22.30, 
Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, komunika- 
ty P. A. T., policyjny, -sportowy i inne. 22.30 — 
23.30. Transmisja muzyki tanecznej z restauracji 
„Osza* w Warszawie. 

Puhar Polskiego Radia dla chórów 
wiłeńskich. 

W niedzielę wierz*rem radjo wileńskie 
transmituje z gmzchu Reduty pierwszy konkurs 
chórów wileńskich. Udział w zawodach biorą tu- 
tejsze chóry mieszane. Lutnia, Harfa, Harmonia, 
Hasło, Chór Akademicki oraz chóry męskie: Pocz- 
towców, Drukarzy, Kolejowy i Echo. Zespoły te 
ubiegać się będą o nagrody pieniężne, wyznaczo- 
ne przez Departament Sztuki Minist: rstwa W. R. 
i O.P., oraz o krysztąłowy puhar przechcdni Pol- 
skiego Radja w Wilnie. 

Zwycięski ckór będzie właścicielem puharu 
przez jeden rok, poczem puhar otrzyma kelejny 
mistrzowski zespół. Chór, który zdobęd'ie рибаг 
trzykrotnie w ciągu kolejnych trzech lat, zatrzy- 
ma go na własność. 

Puhar wraz z dyplomem wystawiony będzie 
do niedzieli w oknie firmy Braci Jabłkowskich 
przy ul. Mickiewicza. 

  

f awantur miłosnych p. t: 
tytułowych: 

świata LUCJANO ALBERTINI 
jaska ELŻBIETA PINAJEF. Nad prcgram: arcywesoła bohaterska komedja w 2 aktach 

Początek seaasów o godz. 5 30, ost. 10.25. 

Największy sensacyjno-sałlonowy dramat w 10 skt., pełen emocjonujących przygód 

najsłynniejszy akrobata 

Dziśl Zwycięstwo połskiego przemysłu flmowego. Najłepszy flm polski! Nowe wydanie 
1928 r. w nowem literackiem opracowaniw. 

Tajemnica przystanku tramwajowego 
Scenarjusz znanego poety i nowelisty Józefa Relidzińskiego. W rol. głównych JADWIGA 

ramat erotyczny w 12 akt. 

Lil Dagover : 

i urocza Ros- 

  
gać się mogą inżynierowie i architekci, 

— Tragiczna pomyłka. Nocy onegdajszej 
niejaki Benjamin Szreder Sofjaniki 7, z: miast wo- 
dy wypił szklankę denatury, powodując zatrucie 
się organizmu. к 

Szredera w stanie bardzo ciężkim odwie- 
ziono do szpitaa. 

SPORT. 
Wojewódzkie święto Sportu i Przyspo- 

sūbienia Wojskowego w Wilnie 
Dziś i jutro odbywać się będziej w 

Wilnie wojewódzkie święto sportu i przy- 
sposobienia wojskowego, organizowane 
przez Wileński Wojewódzki Komitet Wy- 
chowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego. 

Społeczeństwo wileńskie ujrzy dziś 
młodzież w zwartych i karnych zastępach, 
zobaczy jej sprawność wojskową i sporto- 
wą i swem jaknajliczn'ejszem zjawieniem 
się uczci ofiarną pracę młodzieży na polu 
przysposobienia wojskowego, zachęci ją do 
dalszych wysiłków, zamaniiestuje swoją 
wiarę w twórcze siły narodu. 

PROGRAM. 
Sobota, dnia 16 czerwca r. b.: 

Godz. 7 I. Strzelanie zespołowe z 
broni długiej na odległość 200 mtr. a) 
strzelanie o mistrzostwo hufców szkolnych 
b) strzelanie o mistrzostwo stowarzyszeń 
p. w. strzelnica garnizonowa na Zakrecie. 

TI. Strzelanie zespołowe z broni 
małokalibrowej a) odległość 50 mtr. o mi- 
sirzostwo hufców szkolnych męskich i żeń” 
skich b) odległość 50 mtr. o mistrzostwo 
stowarzyszeń p. w. na górze Buffałowej. 

1 III. Strzelanie jednostkowe z broni 
małokalibrowej na odległość 25 mtr. dla 
młodzieży do lat 16, na górze Buffałowej. 

10—18 IV. Masowe współzawodni- 
ctwo młodzieży szkolnej w biegu i skoku. 
Stadjon sp. Ośrodka W. F. Wilao „Pióro- 
mont". 

12—16 Masowe współzawodnictwo 
młodzieży szkolnej w biegu i skoku, na 
boisku sp. 6 p. p. Leg, Antokol. 

9—12 V. Drużynowy trójbój lekko- 
atletyczny, składający się z biegu 100 mtr., 
jednego rzutu i jednego skoku. 

16 — 18 a) o mistrzostwo hufców 
szkolnych b) o mistrzostwo stowarzyszeń 
p. w. c) o mistrzostwo klubów sporto- 
mych, na boisku sp. 6 p. p. Leg. Antokol 

17 VI. Marszobieg 4 klm. (drużyno- 
wy) dla stowarzyszeń p. w. 

Start i meta w rejonie koszar 
Brygady Leg. 

17.15 Vil. Rzut granatem do celu. 
W rzutni granatów 6 p. p. Leg. An- 

tokol. 
18.30—19 VIII. Przedbiegibiegu szta- 

fetowego 4X 100 mtr. na boisku sp. 6p. p. 
Leg. Antokol. 

Niedziela, dnia 17 czerwca r. b. 
8.45 I. Raport od'zlałów przysposo” 

ii ia 

Ogloszenie. 

1-szej 

Na stanowiska dyrektorów Państwowej Szkoły Drogowo-Wodnej 
w Warszawie i Państwowej Szkoły Budownictwa w Lesznie 
Ministersjiwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego cgłasza konkurs. Ubie- 

posiadający dyplomy zakończonych stu- 
djów wyższych i kilkuletnią praktykę zawodową względnie także pedagogiczną. 
Podania wraz z życiorysem i powołaniem się na opinię osób wiarogodnych, z od- 
pisami dyplomu i świadectw z praktyki należy składzć do Ministerstwa W.R.i OP. 
(Hoża 88 Danartament III) w terminie *o dnia 15 lipca 1928 roku 

  

zylice. 
10.30 Ill Rewja przysposobienia woj- 

skowego i sportu. 
15.30—19 Na boisku sportowem 

6 p. p. Leg. na Antokolu zawody i po- 
kazy sportowe: я 

15.30—16.30 IV. Pokazy gimnastycz- 
ne młodzieży szkolnej męskiej i żeńskiej. 

16.30—16.31 V. Bieg sztafetowy 4x 100 
mtr. o mistrzostwo hufców szkolnych. 

16.40—1655 VI. Pokazowe gry w 
piłkę siatkową zespołów szkolnych męskich 
i żeńskich 

17.20—17,21 Vill. 

2 

= 
Bieg sztafetowy 

4X100 mtr. o mistrzostwo  stowarzy- 
szeń p. w. 

1725—17.40 1X. Pokazowa gra w 
Szczypiórn'ka zespołów męskich R. K. S. 
„Siła *—W. K. S. „„Pogoń''—Harcerze. 

17.45—17.55 X. Pokazowa gra „H- 
zeny" zespołów żeńskich R. K. S. „Sila“— 
Harecki. + 

18—18 50 XI Pokaz szermierczy: 
a) wstępne ćwiczenia szermiercze na 

florety grupy żeńskiej gimn. im. A. Czar- 
toryskiego. в 

b) wstępne ćwiczenia szermiercze па 
szable grupy męskiej gimn. Lelewela, Sło- 
wackiego, Mickiewicza, Z. Augusta i seni, 
naucz. 

c) walki pokazowe na szable grupy 
męskiej. 

XII. Pokaz boksu: 
a) zaprawa gimnastyczna do boksu, 
b) walki pokazowe boksu. 
18.50— 1851 XIII. Bieg sztafetowy 

4X100 mtr. o mistrzostwo towarzystw 
sportowych. 

19. XIV. Rozdanie nagród i defiladą 
zwycięzców przed Wojew. Komitetem W. 
KTP W. 

Wstęp na wszystkie wyżej wyszczegól- 
nione imprezy bezpłatny. 

Otwarcie przystani Wił. T. W. 
W dniu jutrzejszym nastąpi uroczyste 0- 

twarcie przystani wcdnej Wileńskiego T-wa Wio- 
ślarskiego. Początek uroczystości o godzin'e 
10 rano. 

Rozmaitości. 
VII ogólnopolskie zawody akademickie 

w Przemyślu. 
W związku z przygotowaniem VII ogólnopoł- 

skich zawcdów strzeleckich na 29 — 30 b. m. w 
Przemyślu rozpoczęto rozbudowę istniejących 
2-ch strzelnic wojskowych i przystosowanie ich 
do przyjęcia wielkiej liczby zawodników. W bu- 
dowie specjalne strzelnice na broń małokalibro- 
wą i myśliwską. 

Zgłoszenia zawodników licznie napływają. 
M. innymi zgłosili swój udział w zawodach strzel- 
cy węgierscy ze stowarz. „Węgierski państwowy 
związek strzelecki* i „Budapeszteński mieszczań- 
ski klub strzelecki". 

Program zawodów ogłoszony w Nr. 19 | 
„Strzelca* i „Przeglądzie strzel. łucz.* uległ zmia- 
nie o tyle, że strzelanie z broni krótkiej o ra. 
sę gen. Galicy odbędzie się na odległ. 25 m., | 

o tarczy O średnicy 30 cm. pole czarne średni- | 
cy 6 cm. Zmiaba nastąpiła z tego powodu, że 
na strzelniczch niema stanowisk na 20 mtr. 

  

Wydje się mieszkanie | 
z 3 pokoi i kuchni Do- 
wiedzieć się w Adm. „Kur. | 
wil.* Jagiellońska 3. 1787 © 

Sprzedam 
dwa domy _ 

dowiedzieć się w Admin. 
1900 „Kur. Wil.", Jagiellońska 3, 

  

1904 

0
0
 

1905 

  

Wielka 42. SMOSARSKA, JÓZEF WĘGRZYN i K. JUNOSZA-STĘPOWSKI, Nadprogr. arcywes. komedja w 4 a. 

2 ` Od dn. 15 do 18 czerwca r. b. włącznie będą wyświetlane filmy: Miejski Kinematograf Žž 
46 (NIEBEZPIECZNA GRA). 

Kaltaralmo-Oświatowy „Nad brzegami Gangesu Šalonowo sensacyjny. dra- 

SALA MIEJSKA 

(Osirobramska 5) 

Dziś! Wielkie arcy- 
Kino Kolejowe) dzieło f:lmowe p. t. 

„Ognisko“ romansu baronowej Orczy. 

mat w 2-ch serjach—14 aktach (całcść). W roli główn. HARRY PEEL. Nad pro- 
gram: „STUDENCKI KAWAŁ”, komedja w 3-ch axtach. Orkiestra pod dyrekcją p. WŁ. 
Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 5 m. 30, w niedziele i święta od g. 3.30. Początek sean- 

sów o g. 6, w niedziele i święta o g. 4-ej. Następny program: „KARUZELA UDRĘCZEN*. 

Ч : 

„Krzywoprzysiezca 
dramat erotyczny w 10 dužych aktach, osnuty na tle rewolucji francuskiej podług głośnego 

W rolach głównych wybitni artyści fransuscy: FLORA LA 

UWAGA! 
Rower „TRIUMPH% jest bardzo lekki i przk- 

Rower „TRIUMPH% znany jest z czasów 

Rower „TRIUMPH jest najbardziej zasto- 

"O „TRIUMPHIE“ 

SKSEOGPNDGRAOKWTANGZOGHLOIGOELYGEH0O 5 RANRASZEANSNKESNE 

m 
m    

tyczny w użyciu. 

przedwojennych į ko 
jeden z najlepszych. 

sowany do jazdy na na- 
szych drogach. 
każdy może dać opinię 
najlepszą, kto go po- 
siada. K 

skie! 9—2 

Lekarze 
ZRUNENENNENONANSZENA | 

DOKTÓR MEDYCYNY Choroby weneryczne, syfi- | 

M. URLE 
Choroby weneryczne i skórne, 
Elektroterapia, 

__ słońce górskie. 
Mickiewiczą 12, róg Tatar- 

46 (Wspomifiienia krwa- 
wych dni) Wielki 

Kto chce w sezonie obecnym nabyć rower, niech 
pamięta, że kupując „TRIUMPH* będzie z nie 

go bezwarunkowo zadowolony. 

Rower „TRIUMPH* pa nabyć w znanej 
irmte 

Br. Aenigsberg 

  

(obok dworca | BRETON, PEDRO de CORDOBA. HOLMES HERBERT. Okropności rewclucji fran- 
koleiowego) cuskiej! Rrądy Dantona i Robespierz! Początek seansów o g.6, w niedziele o g. 4. 1867 

Ogłoszenie. Ecole Pigler de Paris 
Wydział Powiatowy Sejmiku Suwalskiego ogłasza, iż w 

dniu 27 czerwca 1928 roku o godzinie 11-tej rano w Wydziale 
Powiatowym Sejmiku Suwalskiego przy ul. Kościuszki Nr, 71 
w Suwałkach odbędzie się przetarg przez złożenie pisemnych 
ofert z kosztorysami w zapieczętowanych kopertach na budo- 

rzerośl, powiatu wę 7-klasówej szkoły powszechnej w os. 
Suwalskiego. 

Wzdjum przetargowe w kwocie 5.000 zł. winno być zo- 
żone przed CZ przetargu. 

_ б Wydział 
boru jednego z oferentów. 

Wa 

urzędowani. 
" У Suwałki, dn. 6 czerwca 1928 r. 

Przewodniczący Wydziału Powistowego 
(-) O. Malinowski Starosta 

owiatowy zastrzega sobie całkowite prawo wy- 

Inki przetargu oraz ś'epy kosztorys za opłztą 5 zł. 
można otrzym.a* w Biurze Wydziału Powiatowego w godzinach 

    
   

  

Pensjonat dla młodych panien w pobliżu Paryża (20 min.). 
Dobre odżywianie, świeże powietrze, Avenue 
yvembre 18. LA VARENNE (Seine). Stenografja, 

handlowość i język francuski. 1890 
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Informacyj o szczegółach udzieli 
osób zainteresowanych. 

1861/472/V1-1 1901/509/V1 

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

PRZETARG. 
Mag strat miasta Wilejki pow. ogłasza na dzień 2 VII. 

1928 r. o godz. l2-ej w loka'u w m' Wilejce przy ul. 
skiej Nr. 5 przetarg nieograniczony na dostawę i zmontowanie 
silnika, prądn'cy i deski rozdzielczej dla elektrowni w m. Wi- 
lejce pow. rrzem lub na każdy poszczególny objekt z osobna. 

Burmistrz m. Wilejki pow. 

Ś-to Jer- 
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Magistrat na żądanie 

Dyłaszajcie Się podpis. 

„UNIWERSAL“ 
przy ul. Włe.kiej 21. 

Na najbardziej dogodnych warunkach. 
„ Dla p. p. Urzędników, Instytucyj, Stowa- 

rzyszeń, Grup i t. p. nasza firma w celu uprzy 
stępnienia przy nabyciu rowerów „TRIUMPH* 
udziela specjalnych warunków. i | 

IŻ walce, 
tryjery, turbiny, motory ropne, Digaia: B 
gazowe, transmisje, p+sy, gurty gazę, 
siatki, ołejarnie poleca na dogodnej] 
spłaty: Biuro ze ano AGR 

  

ST. STOBERSKI, Wilno, M'ckiewicza 27, tel. 12—47. 18241 
REJ REJ KOJ KOJ KOJ AOJKEOJROJCOJ OROJEEJ KOJ ROI ROJROJCOJROJKOJFTJKEJ 

tel. 1090. 

! 1847—25 

MASZYNY MŁYŃSKIE 
kaspry, kamienie, jagielniki, 

i rcbót inżynieryjnych 

w „Aurene Wileńskim". 

CHOROBY WENERYCZ- 
NE ! SKÓRNE. Przyjmuje 

0—12 i 4—8. 

Mickiewicza 4, 

DRUKARNIA „PAX” 
UL. Św. IGNACEGQ 5, WILNO 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGĄTORSKIE 

  

telef. 99. 1863 
DOKTOR £ 

VL 
lis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9—1 i 3—7. Niedziela 

9—1. (Telef. 921). 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 гапо do 7 w. 
ul. Ad. M ckiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 1491 

Unieważnia się 
zgubioną książkę wojsko- 
wą, wydaną przez P. K.U. 
Wilno, na imię Michała 
Kuorysa, roczn. 1898. 1879 

diatermja, 

I 5—7. 1492 
  

W.Z.P. 39 1490   
Telefon Nr. 8-93. 

z 
о
 
r
u
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SZYBKO I! DOKŁADNIE. 

  

Redakcja | Administracja Jagieiloūska 3, Tai. 99. a 

lem do demu lub przesyłką pocztową 4xł. Zagra! 
rokl.-"nadostane-"30 gr. (za wiersz tok) 

ogłosze. e 

Tew. Wyd. „Pegoś”, Duk. „Pax”, ul. św. Igszcogo 5. 

GENA FRRNUMERATY, miesyczaię * odzoszay 
ESTE Orkana ik 

Wydawca: „Kurjer Wileński”, s-ka z egr. odp, 

kreaika 

od 3—2 ppoł, 
a 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodar: 

uje szenia przyjmują się od 9 — 8 ppol 

7słl. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I I II str. — 80 gr., III i IV str. — 25 gr., że tekstam—10 Bim. 
m), dia poszukujących тасу——50% zniżki, ogł. cyrowe i tabelowe o 20% drożej ogł. x zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. aniczne 
Łe ne stronie 2 w Axzlulstracje sastrzega sabie prawo R tarmajzu druku ogłosxeń. w 

17 — 9 wiecz. 

3.m]a amory 

lo pr 
onto czekowe 

imuje od lodz, 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. R. isów Redak. ji аса 
„K. O. 80.750, Drukarnia a i 3. Tel. 898, mz as rengi 

Redakter odzovicėsialny Józef Jurkiewicz


