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„Ostatnich kilka miesięcy przyniosło 
ич £uropie trzy wielkie, o niemałem znacze- 
: "niu międzynarodowem procesy polityczne: 

proces Białoruskiej Włościańsko-Robotni- 
czej „Hromady”, proces autonomistów al- 

^ dzackich i wreszcie proces szschtyński, w 
%tórym wyrok zapadł w dniu wczorajszym. 

Rozprawa przeciwko Białoruskiej 
„FHromadzie* znalazła swój epilog w od- 
sansportowaniu głównych oskarżonych z 
“pos. Taraszkiewiczem na czele do c. 
„ęzień we Wronkach i w Grudziądzu. Nie 

*żakończyła ona tego zagadnienia, którego 
rozwiązanie narzucało ponad sądem życie. 
Poszła po linji innej, niż życie by naka- 
zywało, choć być może formalnie nic jej 
zarzucić nie można. Piszemy „być może*, 
gdyż był to tylko pierwszy jej etap, które- 

„ go zresztą pełnej podstawy jeszcze nie zna- 
my. Umotywowany bowiem wyrok dotych- 
czas jeszcze nie został ogłoszony. 

Jakie będą dajsze koleje tego wielkie- 
go i zahaczającego — może nawet mimo- 
woli — o najżywotniejsze w Polsce zaga- 
dnienie, bo narodowościowe, procesu—trud- 

* no przesądzać. Stwierdzić można jednak 
jedno, że jeśli chodzi o oddziaływanie tego 

, procesu finała w pierwszym etapie a więcwy- 

» tryumfowała szkodliwa, szowinistyczna, po- 

roku skazującego, na opinję publiczną, to 
zaznaczyła się tu nigdzie,nie zbiegająca się 
dwutorowość, w której po jednej stronie za- 

| mniejszająca Polskę negacja, a po drugiej 
{ па ustach demokracji zawisło, pozosta- 
! wione na razie bez odpowiedzi: pytanie, co 
par Bo przecież wyrok w procesie „Hro- 
mady", nie tylko nie rozwiązuje zagad- 

| nienia narodowošciowego na ziemiach pół: 
nocno wschodnich, ale je jeszcze bardziej 
wikła. 

Podobne tło i podobne znaczenie, acz 
zupełnie inne było jego zakończenie i źró: 
dło, miał proces autonomistów alzackich. 
Tu łagodny wymiar kary w stosunku do 
estonomistów uczynił wielki zawód nie 
"»zporządzającemu ztesztą wielkiem pelem 
„do popisu franouzkiemu szowinizmowi, w 
stylu naszych „narodowych demekratów*. 
Tu rezum demokracji francuskiej, myśl 
państwowotwórcza wzięty górę nad namięt- 
nościami politycznemi i aa grząskim i zró- 
žnicowanym narodowościowo gruncie zbu- 
dowały podstawę do usunięcia tych tarć i 
nieperezamień, które wydały z siebie ruch 
autonomiczny, pośrednio przez narzucone 
proniemieckie nastawienie) godzący w bez- 
pieczeństwo Francji. 

O ile w ebu tych procesach decydu- 
jącą rolę odgrywało zagadnienie narodo- 

9,  wWościowe, o tyle w procesie szachtyńskim, 
'iW procesie speców (specjalistów) sowiec- 
kich, nie wchódziło one zupełnie w rachu- 
bę. Podłeże procesu szachtyńskiego jest 
birdze szerokie, ubejmujące sobą calo- 
kształt wewnętrznej polityki sowieckiej, a 
w dużym stepniu i zewnętrznej. 

Według sowieckiego aktu oskarżenia 
i zgodnie z szachtyńskim wyrokiem jest 
to proces przeciwko specjalistom w dzie- 
dzinie przemysłu sowieckiego, który nie 
1ozporządzając dostatecznie w tej dziedzi- 
nie wyrobionemi fachowemi siłami partyj- 
nemi, musiał zaangażować wewnętrzny 
element inteligiencki, a nawet sprowadzić 
zagraniczny, jak w danym wypadku specja” 
listów, inżynierów niemieckich. Ci specy 

"mieli za namową dawnych właścicieli ko- 
/Ppalń węgla, a nawet państw zagranicznych, 

-..ainteresowanych na wypadek interwencyj- 
« uej z Rosją wojny w zniszczeniu prze- | 

, Rysłu sowieckiego, podważać świadomie 
ego podstawy. Robota speców w podwa- 

" <aniu podstaw | sabotowaniu odbudowy: 
"zniszczonego wojną przemysłu sowieckie- 
go miała znajdywać wyraz w niewłaściwem 
montowaniu I sprowadzaniu nie nadają- 

cych się do użytku maszyn, słażących do 
wydobywania węgla, przyczem na wypadek 

sny specy mieli wogóle zniszczyć ko- 
Ja! donieckie, aby w ten sposób unie- 
qomić transport kolejowy i sparaliżo- 
*zały metalurgiczny i chemiczny prze- 

W wojenny. To jest formalnym kośćcem 
r "oskarżenia. 

Poza nim jednąk ukrywa się, umie- 

    

  

‘› Trzy procesy. 
iętnie później wydobyła przez prasę so- 
wiecką na światło dzienne teza, że wszyst- 
kie niedomagania przemysłu sowieckiego, 
o których się od szeregu miesięcy tyle w 
Rosji mówiło, należy przypisać nie niemo- 
żliwości pogodzenia ustroju sowieckiego z 
podstawowemi założeniami ekonomiczne- 
mi, lecz destrukcyjnej robocie niekomuni- 
stycznej inteligencji rosyjskiej i wydelego- 
wanych przez zagraniczne państwa agen- 
tów— specjalistów. Zdobycie punktu wyj- 
Ścia dla popularyzacji na użytek wewnętrz- 
ny tego rodzaju tezy był pierwszym celem 
inscenizacji szachtyńskiej. 

Celem drugim szachtyńskiej insceniza- 
cji, to wygrywanie jej w stosunkach mię- 
dzynarodowych, a  przedewszystkiem w 
zbliżającym się terminie płatności weksli 
niemieckich. Sojusz bowiem sowiecko-nie- 
miecki poza politycznemi założeniami po- 
wiązany był szeregiem wzajenanych gospo- 
darczych zobowiązań. Gdy nadszedł mo. 
ment ich realizacji, Rosja znalazła się w 
trudnem położeniu, z którego jedynem 
wyjściem było odroczenie rokowań hand- 
lowych, których finalizacja miała niebawem 
nastąpić. 

Aresztowanie speców _ niemieckich 
było dia Niemiec dostatecznym powodem, 
jeżeli nie do zerwania, to do odroczenia 
rokowań. Potwierdził to dalszy rozwój wy- 
padków. Rosja uwolniła sobie tymczasem 
skrępowane mocno wewnątrz i nazewnątrz 
ręce, wygrywając atuty do dalszej roz- 
grywki. 

Wczorajszy wyrok szachtyński, skazu- 
iący 11 oskarżonych na karę śmierci, 34 
na karę więzienia od 1 do 10 lat, a 4 na 
więzienie z tymczasowem zawieszeniem 
kary, nie był niespodzianką. W pierwszych 
dniach procesu, jeżeli nie w chwili prze- 
dostania sią wiadomości v aresztowaniach 
do prasy, wiadomo było, że wyrok będzie 
bardzo, jak może być tylko najbardziej 
surowy. Kilkunastu bowiem oskarżonych z 
dziwną szczerością i niewytłumaczoną od- 
wagą przyznawało się do wszystkiego, po- 
twierdzało w pełni tezę rzecznika oskarże- 
nia. W tych warunkach wyrok był zgóry 
do przewidzenia. Niewątpliwie tych sześciu 
skazanych na karę śmierci, ale ze względu 
„na okazaną skruchę i wysokie kwalifika- 
cje techniczne" przedstawionych Centralne- 
mu Komitetowi ZŚRR. dla złagodzenia im 
kary, to są właśnie ci dziwnie szczerzy, ci 
dziwnie odważni w samooskarżaniu się, w 
świadomem nakładaniu sobie stryczka na 
szyję. 

W tych warunkach nie powinno nas 
dziwić, jeżeli po pewnym czasie zobaczy- 
my ich na wolnej stopie, montujących da- 
lej sprowadzane z Niemiec maszyny, odbu- 
dowujących przemysł sowiecki. Ale pozo- 
staje jeszcze 7, których czeka Śmierć i któ- 
rzy napewno przypłacą inscenizację szach- 
tyńską życiem. Nie wiemy czy w liczbie 
skazanych na śmierć znajdują się inżynie- 
rowie niemieccy. Depesza bowiem Pata po- 
daje tylko, że w liczbie uniewinnionych 
znajdują się inż. niemiecki. Otto i monter 
Meyer, nie wspominając nic o pozostałych 
specach niemieckich. 

Dlatego narazie powstrzymamy się od 
omówienia roli, jaką w tym procesie ode- 
grało tak niemiłosiernie rozreklamowane 
przez sowiecką i niemiecką prasę areszto- 
wanie niemieckich specjalistów, edkładając 
te do jednego z najbliższyh numerów. 

Obecnie możemy tylke stwierdzić, że 
inscenizacja się udała. 

Z tych trzech, omawiańych przez nas 
pokrótce pfocesów ostatni pociągnął za 
sobą najwyższy wymiar kary, najłagodniej- 
szy wyrok zapadł w procesie autonomi- 
stów alzackich. I czy nie dziwnem się wy- 
daje to stopniowanie w wymiarze spra- 
wiedliwości, jakie rzuca się w oczy, gdy 
się przechodzi myślą od kulturalnego za- 
chodu poprzez w środku położonąj Polskę 
na daleki, graniczący z Azją; barbarzyński 
Wschód? lit, 
  

Popierajcie Ligę   Morską i Rzeczną ! 

NIEZALEŻNY OR 

  

GAN DEMOKRATYCZNY. 

| Wyrok w procesie szach- 
tyńskim. 

Jedenastu oskarżonych skazano na śmierć. 
„ MOSKWA. G.VII. (Pat). Po 52-godzinnych naradach trybunał ogło- sił wyrok w procesie szachtyńskim. Trybunał uznał za stwierdzone ist- nienie kontrrewolucyjnej organizacji destrukcyjnej, rozgałęzionej w ca- łem Zagłębiu Donieckiem z ośrodkami w Charkowie i Moskwie, która to organizacja utrzymywała stosunki z zamieszkującymi zagranicą by- łymi właścicielami kopalń oraz z niektóremi urzędowemi instytucjami zagranicznemi. 

Z pośród 53 oskarżonych trybunał skazał 11 na karę Śmierci. W stosunku do 6 skazanych na śmierć trybunał biorąc pod uwagę ich skruchę oraz wysokie kwalifikacje techniczne postanowił zwró- a šie do centralnego komitetu wykonawczego ZSRR o złagodze- nie kary. 
34 oskarżonych skazanych zostało na karę więzienia od 1 do 10 lat. Czterech oskarżonych skazanych zostało na więzienie z tymcza- sowem zawieszeniem kary, a czterech zostało uniewinnionych. Do | uniewimnionych należy inżynier niemiecki Ofto i monter Meyer. Wszy- ,scy uniewinnieni lub też skazani 

| zostali niezwłocznie po ogłoszeniu 

  
z tymczasowem zawieszeniem kary 
wyroku wypuszczeni na wolność. 

Obrona prosi o ułaskawienie. 
MOSKWA, 6.VII. (Pat), Obrońcy skazanych na śmierć w procesie szach- tyńskim inżynierów Gorleckiego, Jussewicza, Bojarynowa, Budaego | Krzyža- nowskiego zwrócili się do Centralnego Komitetu Wykonawczego o ułaskawienie skazanych. 

NA 

,Przesilenie gabinetowe w Jugoslawji. |Z 
Radicz nie przyjął misji tworzenia gabinetu. 

BIAŁOGRÓD, 6. VII (Pat). Wczoraj o oz 17.ej został wezwany przez króla na audjencję Stefan Radicz. Wobec tego Jednak, że nie mógł jeszcze opuścić „łóżka, udał się na posłuchanie w a Pribicevicz. Król prosił Pribi- ah, ażeby ten zakomunikował że król porucza mu misję utworzenia aDinetu. 

Późnym wieczorem oświadczył Radicz, że przyjął z zadowoleniem do wiadomości wezwanie króla. Zdaniem Radicza należy uczynić wszystko, ażeby uniknąć walki mię- sy iki a Serbami. Jednakże uważa on za rzecz niemożliwą przyjęcie misji utworzen : Ulo lada as anas IŠ ОЛр 2е UuežiS a, tan pdrovia, pomi9re. Ponieważ W kołach politycznych słychać, że tak Radicz jak Pribicevicz doradzali królowi powierzenie misji utworzenia gabinetu osobistości neutralnej. 
Wieczorem król ponownie udzielił Pribiceviczowi audjencji, która trwała do godz. 22,45. Po opuszczeniu pałacu królewskiego oświadczył Pribicevicz dziennikarzom, że z Baj Radiczowi misję utworzenia gabinetu koncentracyjnego, i że Radicz tej misji nie przyjął. 
Opozycja chorwacka domaga się utworzenia rządu, opartego na dotychczasowej opozycji albo rządu urzędniczego, któryby miał przeprowadzić wybory. Nowo wybra- na Skupszczyna miałaby załatwić aktualne sprawy i przygotować rewizję konstytucji. 

zastępstwie Ra 
Radiczowi, 

  

Kongres Unji Stowarzyszeń Ligi Nar. 
dyskusja mad sprawą bezpieczeństwa | rozbrojenia, 

HAGA, 6.VII (Pat). Na wczorajszem popołudniowem posiedzeniu plenarnem kongresu Unji Stowarzyszeń Ligi Narodów prowadzona była dyskusja nad sprawą bezpieczeństwa i rozbrojenia. Starły się dwie tezy: niemiecka, traktująca rozbrojenie 
jako podstawowy warunek bezpieczeństwa i teza francusko:polska, uznająca koniecz- ność Ścisłego łączenia rozbrojenia z organizowaniem bezpieczeństwa. 

W wyniku dyskusji przyjęty został jednomyślnie wniosek, czyniący zadość stano- wisku polskiemu, bronionemu na plenum jak uprzednio w komisji przez posła Zyg- munta Grawińskiego. Przyjęto również jednomyślnie wniosek w sprawie propozycji Kelloga. Wniosek ten zaleca państwom zawarcie w jak najkrótszym czasie powszech- nego paktu o niesgresji bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W dyskusji nad powyższą spra- wą zabierał głos w imieniu delegacji polskiej poseł Grawifski, wygłaszając dłuższe przemówienie, w którem podkreślił doniesłe znaczenie inicjatywy polskiej na ósmem zgromadzeniu Ligi Narodów, kiedyto przyjęto rezolucję polską, skierowaną przeciwko wojnie. Grawiński zakończył twierdzeniem, że pakt Kelloga, stanowiący poważny krok naprzód w dziedzinie pacyfikacji Świata, winien jak najrychlej wejść w pie, przyczem należałoby uzupełnić go zbiorowemi gwarancjami na wypadek pogwałcenia jego postanowień. У . 

HAGA. 6 VI'. (Pat). Kongres światowej unii przyjaciół Ligi Narodów uchwalił na wczoraj szem publicznem zebraniu przyjąć do unji gdańskie stowarzyszenie przyjaciół Ligi Narodów oraz dwa inne stowarzyszenia, a mianowicie niemieckie towarzystwo przyjaciół Ligi Narodów w Jugo- stawji i polskie towarzystwo przyjaciół Ligi Narodów w Niemczech. 

Lamkniącie kongresu. 
HAGA, 6-1. (Pat). Dzisiaj nastąpiło | mowę pochwalną na cześć prof. Dembiń- 

zamknięcie międzynarodowego Zjazdu Unji | skiego za jego przewodnictwo na zjeździe, 
stowarzyszeń pJzyjaciół Ligi Narodów. W | pełne taktu śodności i _ bezstronności, czasie ostatniego posiedzenia członek de- | przyczem podkreślił, że najważniejszą ro- 
legacji niemieckiej  Bernsdort wygłosił |lę w obradach odegrała delegacja polska. 

a > 

Losy rozbitków „ltalji*. 
Lundborg uratowany, 

STOKHOLM, 6.VII. (Pat). Szwedzki lotnik Lundborg, który uratował gene- rala Nobile, następnie zaś wskutek rozbicia się samolotu przy próbach uratowa- 
nia jego towarzyszy znalazł się na krze wraz z grupą Higlieriego, został obecnie 
zabrany stamtąd i | ppt do Szwecji przez lotnika szwedzkiego Szyberga. 
Prawdopodobnie uda się również uratować pozostających dotychczas na krze roz- 
bitków „italji*, grupy Higlieriego. 

Grupa Diglieriego otrzymała żywność. * 
RZYM, 6.VII (Pat). Z poktadu „Citta di Milano“ otrzymano tutaj drogą radjotelegraficzną Videos iż lotnikom szwedzkim udało się w dniu wczorajszym zaopatrzyć w żywność grupę leriego.   43 
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Dzień polityczny. 
Wczoraj przed południem o godz. 11 

i pół w lokalu klubowym w Sejmie odby- 
ło się walne zebranie posłów i senatorów 
klubu parlamentarnego Bloku Współpracy 
z Rządem. Na posiedzenie to przybyło do 
Warszawy 130 posłów i senatorów, zawe- zwanych telegraficznie przez gerieralny se- 
kretarjat B. B. 

Po posiedzeniu wydano następujący 
komunikat: 

„Dnia 6 lipca 1928 odbyło się ple- 
narne posiedzenie posłów i senatorów klu- 
bu B. B. Stwierdzono, że wywiad, udzielo- 
ny prasie przez Marszałka Piłsudskiego, 
wysunął na grunt realny określone zadanie. 
Posiedzenie Bloku było poświęcone omó- 
wieniu taktyki działania Bloku w związku 
z przygotowaniami do podjęcia i wykona- 
nia przypadającej nań roli", 

* 

Z kół poselskich klubu B. B. dowia- 
dujemy się O następujących szczegółach 
posiedzenia: Na wstępie prezes klubu B.B. 
płk. Sławek zrelerował ogólną sytuację po- 
lityczną: na tle ostatniego wywiadu Mar- 
szałka Piłsudskiego. W ogólnym zarysie 
Sprecyzowano zadanie klubu B.B, w związ- 
ku z wywiadem Marszałka. Następnie od- 
była się obszerna dyskusja, w której za- 
bierało głos kilkunastu posłów. Ustalono, 
że klub obecnie przystąpi do pracy przy- 
gotowawczej nad zmianą konstytucji, którą 
zajmie się jak wiadomo—na jesieni Sejm. 

> * 

15 b. m. Pan Prezydent Rzplitej w 
otoczeniu Świty wyjeżdża na czas dłuższy 
do Poznania. Pan Prezydent zamieszka na 
Zamku w Poznaniu, gdzie w ciągu dwóch 

tygodni będzie urzędował, przyjmując dele- 
gacje społeczeństwa poznańskiego i repre- 
zentacje organizacyj wszelkiego rodzaju z 
Kresów Zachodnich. 

W Poznaniu podczas pobytu Pana 
Prezydenta odbędzie się wielki bankiet na 
Zamku, w którym weźmie udział kilka ty- 
sięcy osób. e 

Minister Pracy i Opieki społecznej dr. 
Stanisław Jurkiewicz wyjechał У dniu wczo- 
aiczum == "RECO r SAS у 

. ministra zastępować będzie w czasie nie- 
obecności dyrektor departamentu opieki 
społecznej p. Tadeusz Lubartowicz. 

* 

Wczoraj o godz. 9 min. 45 przybył 
do Berlina nowomianowany poseł polski 
w Berlinie Roman Knoll. Na dworcu witali 
przybywającego z Rzymu posła obecny 
charge d'sffaires Wyszyńskii z całym per- 
sonelem poselstwa i konsulatu generalne- 
go oraz w imieniu urzędu spraw zagra- 
nicznych Rzeszy przedstawiciel protokółu 
dyplomatycznego. 

  

Sukces Polski w sprawie procedury 
mniejszościowe. 

GA.-6.VIL. (Pat). Komisja mniej- 
szościowa kongresu unji międzynarodowej 
stowarzyszeń Ligi Narodów po przyjęciu 
ogólnej uchwały, AK do zrówna- 
nia zobowiązań mniejszościowych  wszyst- 
kich państw, przystąpiła do wniosków o 
zmianę procedury mniejszościowej w - 
dze Narodów. Od roku 1924 opracowywa- 
no projekt nowej procedury, zmieniający 
niewłaściwe zobowiązania państw, które 
podpisały traktaty mniejszościowe. Delega- 
cja polska zwalcza od 4 lat te zamierzenia, 
ale mimo to w roku bieżącym większością 

głosów przyjęto obszerny projekt i 
przedstawiono obecnemu zjazdowi. 

Obecnie delegacja polska przeprowa- 
dziła takie załatwienie sprawy, że projekt 
ten wogóle nie będzie przedstawiony kon- 
gresowi i nie będzie przedmiotem uchwa- 
ły. Sprawozdanie komisji mniejszościowej, 
wspominając o długiej poświęconej temu 
pracy, stwierdza, że międzynarodowa unja 
stowarzyszeń Ligi Narodów, nie wchodząc 
w szczegóły, nie przyjmuje postanowień 
projektu, ale zwraca uwagę Rady Ligi na 
celowość tej pracy dla dalszych badań. 

Przyczyny upadku gdańskiej floty 
handlowej. 

GDANSK, 6.VII. (Pat). Gdański or- 
gan liberalny „Danziger Zeitung* zamiesz- 
cza dziś artykuł, omawiający krytyczne po- 
łożenie gdańskiej żeglugi morskiej, uważa- 
jąc za jego główną przyczynę wzmagającą 
się coraz bardziej konkurencję ze strony 
polskiej tloty handlowej oraz rozwoju por- 
tu-w Gdyni. 

Uwagi te, których celem jest przed- 
stawienie  nazewnątrz gdańskiej żeglugi 
morskiej jako ofiary tworzącej się polskiej 
floty handlowej, należy sprostować o tyle, 
że główną przyczyną upadku gdańskiej flo- 
ty handlowej są jej zanadto przestarzałe 
już a w następstwi: tego nierentujące się 
Statki, a nie konkurencja ze strony pol-   skiej floty handlowej.



Profesor Woldemaras wygłosił na 

walnym zjeździe tautininków, w d. 30 czer- 

wca dłuższe przemówienie, z którego część, 
dotyczącą międzynarodowej sytuacji Litwy 
poniżej podajemy: 

„..O sytuacji Litwy teraz i jeszcze 
długo będzie decydowała polityka zagrani- 

czna. Potrwa to dopóty, dopóki Litwa nie 

ureguluje ostatecznie swych spraw tety 

torjalnych, dopóki nie odzyska Wilna, po- 

nieważ Wilno jest kwestją naszego bytu i 

zachowania państwowości. Wszystko zaś 

to, rozwiązanie tej kwestji, będzie zależało 

od tego, w jakim stopniu pokażemy Świa- 

tu, iż umiemy żyć, jako państwo i jako 
naród. 

Wschód Europy nie uważa się jesz- 

cze za skrystalizowany. I wobec tega sy- 

tuacja, która jest dzisiaj, nie może pozo- 

stać: zajdą jeszcze zmiany. Jednak, jak się 

to odbędzie trudno dziś przepowiedzieć. 
Po rozpadnięciu się na Wschodzie 

potężnego państwa rosyjskiego, Zachód 
pragnął stworzyć takież same mocne рай- 
stwo — Polskę.. Tak się robiło, a możli- 

wie i będzie robiło kosztem Rosji, Nie- 
miec i całego Nadbałtyku. Takim był plan 
niektórych zachodnio-europejskich państw. 
Widzimy, iż Polska się rozprzestrzeniła, 

biorąc jakgdyby w obcęgi obce ziemie, 
tworząc kurytarze. Lecz tam, gdzie wiele 

kurytarzy, wiatr hula i dzieje się źle. To 

też już obecnie zaczyna się mówić o znie- 

sieniu kurytarzów. W jaki jednak sposób? 

Albo kurytarze rozszerzyć i sąsiadujące z 

niemi obszary dołączyć do Polski, albo 

kurytarze całkiem zlikwidować i ziemie te 
odebrać Polsce. W ten sposób stawia się 
już dziś kwestję. 

Gdy uprzednio przy byłych rządach 
toczyły się rokowania z Polakami, my, na- 
rodowcy wskazywaliśmy wówczas na to, 
jż w kwestji wileńskiej nie można w żaden 
sposób ustąpić, gdyż o ile tylko ustąpimy, 
wypadnie następnie poczynić ustępstwa w 
kwestji, dotyczącej Kowna i_ całej Litwy. 

Tak też sądzono wówczas w Europie. Do- 

szło do tego, iż Konferencja Ambasado- 
rów przyłączyła Wilno do Polski. Sądziła 
ona, iż w ten sposób uda się Litwę zwią- 
zać z Polską. 

Lecz obecnie stan rzeczy się zmienił. 
Przedewszystkiem wpłynęło na to nagłe 
wzmocnienie Niemiec. Nikt się nie spo- 
dziewał, iż Niemcy tak prędko się wzmo- 
cnią. Przecież po wojnie Zachód przestał 
już uważać Niemcy za wielkie mocarstwo. 
Jednak dziś Niemcy stały się już wielkiem 
i potężnem państwem. | co się w związku 
z tem zmieniło? Przestały już działać ob- 
cęgi polskie, Polacy nie mogą już zmuszać 
Niemców, kwestja kurytarzów została roz- 
strzygnięta — dni ich są policzone. Roz- 
strzygnęło się to podczas konferencji w 
Locarno, gdzie Niemcy zarezerwowały So- 

bie brawo, porzyanją ieS ZEW KA AUE: 
waża i wiele o niej pisze. Dziś zlikwido- 
wać kurytarze, naturalnie, przedwcześnie, 
jednakże kwestja ta mimo to stale dojrze- 
wa. Jasnem jest, iż nastąpi rewizja i kury- 
tarze wypadnie zwrócić Niemcom. Tylko 
pytanie, w jaki sposób? Czy częściowo, 
czy też rewizja przyjmie odrazu charakter 
ogólny i będzie dotyczyła wszystkich gra- 
mic: od Bałtyku aź do Morza Adrjatyckie- 
go? Rewizji tej majwyraźniej żądają już 
Niemcy i Włochy. - 

Z rozpoczęciem rewizji zostałby rów- 
nież poruszony całokształt kwestji Wschod-= 
niej Europy. Wobee tego i kwestja wileń- 
ska staje się kwestją polityki całej Europy 
Wschodniej. Stąd zaś może rozpocząć się 
nawet wojna Światowa. Kwestja więc wileń- 
ska nie jest tak zwykła, jak się wydaje na 
pierwszy rzut oka. To też Zachód czyni 
wszelkie zabiegi, aby pogodzić Litwę z Pol- 
ską, aby między niemi nastąpiło porozy- 
mienie. й 

Dziš jednak juž šwiat się upewnil, že 
Litwa przesiąkla kwestją odzyskania Wilna 
až do košci. Wykazują to np. proklamacje 
bolszewickie przeciwko rządowi litewskie- 

  

Ważna placówka. 
: Przeražająco niski jest poziom kul- 
tury artystycznej w wspolczesnem spole- 
czeństwie. Tembardziej stan ten jest za- 
straszający, że mamy tu z do czynienia 
z ciągłą, stopniową dekadencją. O ileż wy- 
żej pod tym względem stali nasi przodko- 
wie, jakże wymownie świadczy O tem 
przeróżna po nich spuścizna; przyczem ani 
mamy na myśli bynajmniej arcydzieł, nie 
jednostek wybranych, jeno poziom prze- 
ciętnego obywatela.  Artystami bywali 
wtedy, poza twórcami, duchami uprzywilo- 
wanemi nietylko różni możni i wykształ- 
ceni przecież, artystą był prawie każdy 
rzemieślnik, bywał nim pierwszy lep- 
szy mieszczanin. Zajrzymy do starych dziel- 
nie raszych miast, tu w Wilnie do naszych 
kościołów, ile tam oprócz arcydzieł. (niez- 
nanych, skromnych mistrzów wszelkich 
rzemiosł) odnajdziemy pięknych artystycz- 
nie wykonanych różnych przedmiotów 
zwykłego codziennego użytku. 

; Inaczej dziś... Zapanowała wszechwład- 
na tandeta w najrozmaitszych dziedzinach. 
Bezmyślny, pospolity szablon O wszyskiem 
decyduje. Wszystko się robi en masse, maszy- 
nowo, „seryjnie* nawet przedmioty do ozdo* 
by przeznaczone. Ci, talentami obdarzeni 
i działający „artyści czynni”, że tak ich 
nazwiemy, twórcy, izolowani są ze swemi 
pojęciami i smakiem, albowiem brak dziś 
dziś tego co dawniej było pospolitsze brak 
zrozumienia wśród społeczeństwa, w któ- 

RKRURJER 

Woliemaras o międzynarodowej sytiacji bitwy. 
mu. Nie mówi się w nich o orjentacji na 

Moskwę, lecz pisze, iż rząd litewski sprze- 

daje Wilno. Wszyscy zrozumieli, iż Wilno 

stało się mistyczną kwestją narodu litew- 

skiego, gdzie decyduje o wszystkiem uczu- 

cie i nastrój. Wszelkie inne argumenty 

wobec tego odpadają. Świat to zaczyna 
rozumieć. W prasie francuskiej ukazały się 

nawet artykuły, w których się mówi, na ja- 

kich warunkach możnaby było zwrócić 

Wilno Litwie. Lecz, naturalnie, Polacy u- 

pewniają Świat, iż Polska i Litwa mogą 

żyć ze sobą bardzo pięknie, iż Litwini i 

Polacy są braćmi, i chcą w jaki bądź spo- 

sób, na podstawie jakiegokolwiek związku, 

na wzór Hymansa, powiązać Litwę z Pol- 

ską. Jeżeli już nie ze względów  politycz- 

nych, to ekonomicznych Polacy szerzą 
opinję, iż ekonomicznie Litwa nie może 
żyć bez Polski, Tak rozumieją Polacy, ich 
stronnicy i wielu innych. 

Oni, jak również Francuzi rozumieją, 
iż wcześniej czy później utracą kurytarz i 
wobec tego myślą o rekompensacie za ku- 
rytarz. Taką terytorjalną rekompensatę wi- 
dzi się w Kłajpedzie. 

Tak się mniej więcej przedstawia za- 
gadnienie wschodnio-europejskie. Dlatego 
też, zanim kwestja nie jest uregulowana, 
nie możemy siedzieć spokojnie. Jest to 

wiadome również Lotyszom i Estoficzy- 
kom—nie tylko nam samym. Gdyż wielu 

może się wydawać, iż państwa te, powsta- 
łe nagle, są jakiemś niepożądanem dziec- 

kiem, i że należy się wmieszač do ich 
spraw i coś zreformować. 

Wobec tego kwestja naszego państwa 

sprowadza się do naszej polityki wew- 

nętrznej. Albo odzyskamy Wilno i wygra- 
my, albo będziemy zmuszeni oddać Polsce 
jako rekompensatę za kurytarz i przegra- 
my. Będzie zaś to zależało od naszej siły, 
odporności wewnątrz i od gotowości ob- 

rony kraju. Jeżeli zaprowadzimy ład, bę- 

dziemy zwycięzcami, jeśli nie—przegramy*... 
Woldemaras oświadcza dalej, że w 

Wileńszczyźnie panuje nędza, którą rząd 

litewski usunie po wkroczeniu do Wilna. 
„Musimy uporządkować własną gospo- 

darkę, gdyż po wejściu do Wilna będziemy 
potrzebowali dużych kapitałów, aby Wilno 
związać z Litwą". у 

Elsporiacja zwłok £. p. wojewody 
Młodzianowskiego. 

KRYNICA, 6-7. (Pat). Dzisiaj o g. 17 
odbyła się ceremonja eksportacji zwłok 
ś. p. wojewody pomorskiego Kazimierza 
Młodzianowskiego z kaplicy cmentarnej 
na dworzec miejscowy. Rząd reprezento* 
wał wojewoda krakowski Darowski. 

Wieniec na trumnie złożył w imieniu 
rządu wojewoda krakowski. Ponadto zło- 
#, "1 orad wiafnAwu m in NA rn- 

dalny wojewody krakowskiego. O g. 20 
m. 15 pociąg ze zwłokami odjechał z Kry- 
nicy do Krakowa. Przy wagonie w czasie 
postoju w Krakowie będzie postawiona 
straż honorowa policji państwowej z ob- 
narzonemi szablami. 

Pogrzeb wojewody ś. p. Młodzianow- 
skiego odbędzie się w Warszawie w po- 
niedziałek 9 b. m. o godz. 17 z katedry 
św. Krzyża. Przez czas eksportowania zwłok 
przez teren województwa krakowskiego na 
gmachu województwa powiewać będą flagi 
państwowe opuszczone do połowy masztu. 

Ка trzęsienia ziemi w Bułgarji. 
SOFJA. 6.7 (Pat.) Bułgarski prezes 

Rady Ministrów oznajmił na wczorajszem 
posiedzeniu Sobranja, że międzysojuszni- 
cza komisja odszkodowań uznała ciężkie 
warunki, w jakich po katastrofie trzęsienia 
ziemi znalazła się znaczna. część Bułgarji 
i zgodziła się przyznać Bulgarji sześcio- 
miesięczne moratorjum. Premjer Ljapczew 
oznajmił, że straty skarbu bułgarskiego 
spowodowane trzęsieniem ziemi wynoszą 
półtora miljarda lewów. 

  

rem już niema, o wiele pospolitszych daw- 
niej, artystów biernych*, jakby ich naz- 
wać można, ludzi nie obdarzonych talenta- 
mi, ale nie mniej od twórców piękno czu- 
jącch. Nadmierna, współczesna mechani- 
zacja zabija artyzm bezlitośnie. 

To wszystko nie jest wszakże bezna” 
dziejne. Usilną pracą, propagandą prawdzi- 
wego piękna wśród szerokich mas, zažar- 
tą, nieustępliwą walką z wszelką tandetą, 
z szablonem — niezmierrnie dużo można 
zrobić. 

Najważniejsze jest przytem odpowied- 
nie przygotowanie młodzieży, rozpoczęte 
już od szkoły powszechnej, a dalej na te- 
renie rzemiosł, zarówno wśród młodszych, 
jak i starszych rzemieślników. Rzemiosła 
nasze mają przed sobą przyszłość, wątpi- 
my, czy nas tak prędko amerykańskie sy* 
stemy wytwórczości opanują; dlatego też 
praca nad podniesieniem kultury artysty- 
cznej naszego rękodzielnictwa, nad uarty- 
stycznieniem go, jest sprawą zupełnie 
„pierwszopianową”, niezmiernie ważną dla 
całości zagadnienia poziomu kulturalnego 
społeczeństwa. 

Z radością należy stwierdzić, że czy- 
nimy na tem polu pewne postępy, po- 
myślnych objawów nie brak w całej Rze- 
czypospolitej choć wobec istniejących po- 
trzeb jest to jeszcze bardzo niewiele. Jed- 
nakże Wilno może się poszczycić pierwszo- 
rzędną tej pracy placówką a Są nią „zawo- 
dowe kursy rysunkowe Wil. T-tw Art. Plas-   tyków', utrzymywane częściowo przez ku- 
ratorjum a częściowo przez Magistrat (lo- 
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Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wobec po*yższego przewodniczący 

do realnego rozpatrzenia 

promisowe wyjścia. 

następne posiedzenie komisji 

godz. 4 popł. 

powróci do Kowna z Warszawy delegacja 

spraw komunikacyjnych tranzytowych 

LE BOURGET, 6.VII 
nym z tym, na jakim leciał 

Glosunki handlowe Gdańska 2 
- Sowietami 

Wyjaśnienie posła Bogomołowa. 

GDANSK, 6.VII. (Pat). Poseł sowiec- 

ki z Warszawy Bogomołow przyjął kilku 

tutejszych dziennikarzy, którym udzielił 

wyjaśnień na temat stosunków handlowych 

pomiędzy Rosją Sowiecką a wolnem mia- 

stem Gdańskiem. Na wstępie poseł Bogo- 

mołow wyrsził podziękowanie prezydento- 

wi senatu gdańskiego d-rowi Szhmowi za 

jego oświadczenie, wygłoszone w dniu 18 

kwietnia r. b. w sejmie gdańskim na te- 

mat stosunków pomiędzy Gdańskiem a 

Rosją Sowiecką. 
Pos. Bogomołow zapewnił następnie, 

że rząd sowiecki usiłuje uczynić wszystko, 

co leży w jego mocy, ażeby zadość uczy- 

nić gospodarczym życzeniom wolnego mia- 

sta. Stosunki handlowe między Gdańskiem 

a Unją Sowiecką rozwijają się całkowicie 

normalnie, jednak ku naszemu ubolewaniu 

— nóświadczvł dalsi nosęł Roagomołow — 
wyłaniają stę pewne trudności, niezależne 

ani od dobrej woli Gdańska ani też od do- 
brej woli Unji Sowieckiej i które to prze- 

szkody oddziaływują ujemnie na rozwój 
obustronnego obrotu handlowego. Gdańsk 

był zawsze ważnym punktem handlowym 
dla terytorjów, tworzących obecną Unję 
Sowiecką a zwłaszcza dla Ukrainy i Bia- 

łejrusi. 
Sądzę — powiedział p. Bogomołow— 

że najbliższem i najważniejszem zadaniem 
zarówno Gdańska jak i Związku Sowietów 
jest wykorzystanie Gdańska jako portu 

tranzytowego dla naszego przywozu i wy- 

WOZU. 
W dalszym ciągu poseł Bogomołow 

jzwrócił uwagę na gdańskie stocznie okrę- 
towe, stwierdzając z zadawoleniem, że ro- 
kowania między przedstawicielami handlo- 
wymi sowieckiej Unji a stoczniami gdań- 
skiemi przybierają zadowalający obrót. Bo- 
gomołow wyraził nadzieję, że rokowania 

te w najbliższym czasie doprowadzą do po- 
myślnego wyniku oraz, że zainteresowane 
czynniki gdańskie znajdą odpowiedni spo- 
sób rozwiązania kwestyj kredytowych przy 
wchodzących w grę większych zamówieniach 

kal, światło, opał, niektóre najprostsze 
materjały malarskie jak—farby kredowe np.). 
Kursy te są dla rzemieślników bezpłatne, 
dla szkół powsz. po dwa zł. mies. Od ucz- 
nia, od osób zupełnie prywataych (a tych 
jest sporo) — po 6 zł. miesięcznie. Kurs 
trwa dwa lata, Szkoła posiada cały szereg 
działów, z których: działem rysunku za- 
sadniczego kierują pp.: Dawidowski, Kulesza 
i Rouba, rysunkiem martwej natury—p. 
Jamonft, zaś działem dekoracyjnym—p. 
Tymon Niesiołowski.% 

Pozatem malarstwo ścienne prowadzi 
p. Packiewicz, a rzeźbę dekoracyjną p. 
Hermanowicz. W tym roku rozwinął się 
ogromnie, bardzo Ważny i ciekawy dział— 

grafiki. Prowadzi go p. Adamska-Roubina; 
pod jej opieką jest również dział krawiec- 
ki, a raczej dekoracyjno-krawiecki, rzec 
można. Kształcące się w nim uczennice, 
przeważnie już zawodowo w rzemiośle tem 
pracujące, mają się tak wyrobić a"tystycz- 
nie aby uzależn'ć się od wszelkich szablo- 
nów i wzorów pospolicie przez nie stosO- 

wanych, aby w ramach istniejących form 

czy mody mogły same, własną inwencją 
komponować, choćby najprostsze modele 

sukien i odpowiednie do nich upiększenia, 
ornamenty, naszycia, wyszycia etc. Nauka 
odbywa się rano i wieczorem, tak, że uczą” 
cy się mogą wybierać sobie cząs zależnie 
od możności. Chociaż nie we wszystkich 
działach to istnieje, jednak jest dużem 
udogodnieniem. 

Na zakończenie ubiegłego roku szkol- 
nego urządzona została w lokalu kursów   

Rokowania polsko-litewskie. 

Przed fiaskiem rokowań w Mownie, 
KOWNO, 6.VII (Pat). Na dzisiejszem posiedzeniu komisji do sprawy bezpieczeń 

stwa i rozrachunków, przewodniczący delegacji polskiej naczelnik Hołówko oświadczył, 

że rząd polski doręczy w najbliższych dniach posłowi litewskiemu w Berlinie odpo” 

wiedź na notę litewską i na litewski projekt traktatu. W odpowiedzi tej rząd polski 

zakomunikuje, że projekt litewski jest niemożliwy do przyjęcia, gdyż jest sprzeczny z 

zaleceniami Rady Ligi Narodów, a równocześnie godzi w niezależność terytorjalną 

delegacji polskiej, Hołówke zaproponował de- 

legacji litewskiej kentynuowanie prac kemisji bezpieczeństwa i odszkodowań na płasz- 

czyźnie grudniowej rezolucji Rady Ligi Nar. 

rencję w Królewcu. P. Hołówke zaproponował dalej, ażeby strona litewska przystąpiła 

ipropezycji polskiej i albo przedłożyła własny kontrprojekt 

paktu, albo też podjęła dyskusję nad projektem polskim, szukając w ten sposób kom- 

W odpowiedzi prezes delegacji litewskiej, Balutis podkreślił zasadniczą różnicę, 

zachodzącą między stanowiskiem obu rokujących stron, a równocześnie przyrzekł 

udzielić odpowiedzi ostatecznej na propozycję p. Hołówki po otrzymaniu decyzji swego 

rządu. Decyzję tę p. Balutis zakomunikuje delegacji pelskiej dziś w sobotę, wobec tego 

bezpieczeństwa i odszkodowań zwołano na sobotę o 

Zapowiedź wyjazdu delegacji litewskiej z Warszawy. 
KOWNO, 6.VII. (Pat). -Tutejsza prasa donosi, że w ciągu przyszłego tygodnia 

i ekonomicznych. Według „Lietuwos Aidas" 

w trakcie rokowań w Warszawie zarysowała się rozbieżność zdań i że należy przy- 

puszczać, iż komisja z trudem zdoła tę rozbieżność przezwyciężyć. 

па ссач 

Zagadkowa historja. 
r. W wyniku doświadczenia dokonanego na samolocie, identycz- 

ankier Loewenstein, okazało się, 

ru całą siłą dwóch ludzi zdołało z największą trudnością uchylić zewnętrzne drzwi na tyle, aże- 

by mogło przesunąć się przez nie ciało człowieka. 

oraz w ramach zakreślonych przez konfe- 

litewska do komisji polsko-litewskiej dla 

że przy puszczeńiu w ruch moto- 

Obrady Reichglagu. 
Reichstag żaakceptował deklarację 

rządową. 

BERLIN, 6-VII. (Pat). Wczorajsza de- 
bata w Reichstagu nad expose gabinetu 
zakończyła się uchwaleniem formuły zgło- 

szonej przez wszystkie pięć stronnictw rzą- 

dowych, akceptującą deklarację rządową i 

przechodzącą do porządku dziennego nad 

wszystkiemi innemi zgłoszonemi wnioska- 
mi. 

W ten sposób demonstracyjny wnio- 
sek hittlerowców, wyrażający wotum zau- 

fania nie został poddany pod głosowanie, 

aczkolwiek konwent senjorów uznał za 

niemożliwe niedopuszczenie do głosowa- 
nia nad tym wnioskiem ze względu na je- 

go motywy. W dyskusji zabierali ponow- 

nie w imieniu rządu głos kanclerz Miiller 

i minister skarbu Hilferding. 

Kanclerz Miiller w przemówieniu 

swem polemizował głównie z przewodai- 
wzącym etronnictwa niemiecko narodowe- 

gohr. Westarpem i oświadczył, że hr. We- 
starp nie miał właściwie żadnej podstawy 
do stawiania nowemu gabinetowi zarzutu, 
że niedostatecznie uwzględnia on politykę 
wchodnią Rzeszy. Kanclerz podkreślił da- 
lej, że w swej deklaracji rządowej wyraź - 
nie zapowiedział odparcie wszelkich usi: | 
łowań łączenia kwestji ewakuacji Nadrenji 
w nieuzasadniony sposób z innemi zagad- 
nieniami. Hr. Westarp—mówił kanclerz — 
nie ma również żadnej podstawy do posą- 
dzania nowego gabinetu, że zejdzie z do- 
tychczasowego stanowiska polityki niemie- 
ckiej w sprawie Locarna Wschodniego. 
Minister Spraw Zagranicznych i wszystkie 
stronnictwa popierające go kilkakrotnie 
już oświetlały stanowisko swe w tej spra- 
wie w sposób dostateczny. 

Mówca niemiecko-narodowy  Oberto- 
ren w dalszym ciągu dyskusji podkreślił 
jako największą zasługę niemiecko-na- 
rodowego ministra rolnictwa w dawnym 
gabinecie Schielego, że zdołał przez ko- 
dzić zawarciu traktatu handlowego z 
Polską, któryby zrujnowal rolnictwo 
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ratę reqjonalne Jedynki. 
Trzy zjazdy: 

— Zjazd delegatów B. B. Zagłębia 
Dąbrowskiego odbył się dnia 29 czerwca 

100-tu przedstawicieli organizacyj społecz- 

nych i gospodarczych całego Zagłębia wę- 

glowego sosnowiecko-dąbrowskiego. Z ra- 

mienia Klubu Parlamentarnego B. B. ucze- 

stniczyli w zjeździe tym posłowie Zarań- 

ski, Walewski i Łakote, którzy w wygło- 

szonych przemówieniach zobrazowali dzia- 

łalność Bszpartyjnego Bloku na tle ubieg- 

łej sytuacii sejmowej, oraz przedstawili za- 

rys prac Bloku na terenie kraju. Tematy 

organizacyjne omówił sekretarz wojewódzki 

BB. woj. kieleckiego p. Przybylski. Wszy- 

stkie poruszone zagadnienia spotkały się 

ze strony zebranych z niezwykłem zainte- 

resowaniem, którego dowodem była nader 

ożywiona dyskusja, ujawniająca koniecz- 

ność jaknajszybszego podjęcia i rozwinię- 

cia akcji organizacyjnej B. B. w Zagłębiu. 

Jednomyślną uchwałą zjazdu postanowio- 

no przystąpić natychmiast do utworzenia 

tymczasowego zarządu okręgowego B. B. 

Tymczasowy zarząd po zorganizowaniu 

przekształci się niezwłocznie w stały Okrę- 

gowy Komitet Bezpartyjnego Bloku z wła- 

snym sekretarjatem, podległym Sekretarja- 

towi Wojewódzkiemu B. B, w Kielcach. 

W końcu zjazd delegatów uchwalił 

jednogłośnie deklarację, stwierdzającą са!- 

kowitą solidarność reprezentowanych prze- 

zeń organizacyj i związków z akcją Klubu 

Parlamentarnego B. B. 
— Powiatowy zjazd regjonalny BB. 

w Radomiu odbył się da. 30 czerwca r. b. 

Sprawozdanie poselskie wraz z oceną ca- 

łokształtu sytuacji politycznej, wewnętrznej 

i zewnętrznej wygłosił przewodniczący Kie- 

leckiej Grupy Parlamentarnej B. B. poseł 

Targowski. Po wyczerpującem „przemówie- 

niu wywiązała się żywa dyskusia, w której 

głos zabierali pp. Wigura, Osiński, prof. 

Małuja i wielu innych. 
Zjazd wyłonił z siebie silaie zgrany 

powiatowy Komitet Organizacyjny Bloku. 

Zjazdowi przewodniczył p. Szyjewski z Ra- 

domia. 
— Wojewódzki Zjazd B. B. w Kiel- 

cach odbył się dn. 1 lipca. Na zjazd przy- 

było ze wszystkich powiatów woj. kielec- 

kiego przeszło 300-tu delegatów organi- 

zacyj, idących po linii ideologji Marszałka 

Piłsudskiego i Bezpartyjnego Bloku. 

Całość bieżących zagadnień państwo- 

wych ujął w świetnem przemówieniu prze- 

wodniczący Grupy Kieleckiej poseł Tar- 

gowski. Dalsze przemówienia, rozwijające 

poszczególne zagadnienia, wygłosili następ- 

nie posłowie i senatorowie: Kleszczyński, 

Jędrzejewicz, Gaszyński, Miciński i Długosz, 

Zkolei przystąpiono do omówienia kwestyj 

organizacyjnych rejonu. Wynikiem dyskusji, 

w której głos zabierał Szereg delegatów, 

było uchwalenie rezolucji, powołującej do 

życia prowizoryczny Organizacyjny Komi- 

tet Wojewódzki, który natychmiest przy- 

stąpił do pracy Zjazd, noszący charakter 

bardzo poważny, zakończono wysłaniem 

depesz do Pana Prezydenta Państwa, do 

Marszałka Piłsudskiego, premiera Kazimie- 

rza Bartla i prezesa Klubu Bezpartyjnego 

Bloku posła płk. Sławka. ` 
Zjazdowi przewodniczył rejent Ro- 

pe z Radomia, sekretarzował zaś p. Przy- 
bylski. 

Kronika telegraficzna. 
= Spadł do morza jak donoszą z Tokjo 

w czasie nocnego lotu ćwiczebnego japoński hy- 

droplan wojskowy. Z załogi hydroplanu zginęli: 

oficer i dwaj żołnierze. Dwaj podoficerowie od- 
nieśli rany. Pozostali żełnierze zdołali wyjść cało, 

= Katastrofa lotolcza wydarzyła sią Wczo- 
raj na lotnisku Aspern pod Wiedniem. Samolot 
szkolny spadł z wysokości 100 metrów. Kapitan 
Zdarsky, który kierował samolotem Oraz towa- 
rzyszący kapitanowi porucznik pilot doznali tak 
ciężkich obrażeń, że wkrótce zmarli. я 

= Wizytę oficjalną, jak donoszą dzienniki « 
wiedeńskie, złożył wczoraj kanclerzowi Seiplowi 
poseł włoski Anrizi. „Die Stunde'* twierdzi, że w 
sprawie przywrócenia formalnych stosunków dy- 

    niemieckie. 

(mury Ś-to Michalskie ul. Św. Anny) w 
wspaniałej barokowej sapieżyńskiej sali, 
wystawa prac uczniów; rezultaty są wcale 
pokaźne, wśród kursistów sporo obiecują” 
cych talentów. 

Największy, jeśli chodzi o przestrzeń 
zajmowaną, jest dzieł rysunku zaśadnicze- 
go, w którym mieści się także i „martwa 
matura”. Na rozwieszonych pracach (dużo 
ciekawych i wartościowych) uczniów widzi- 
my stopniowy postęp i system nauki, w 
którym od rysowania poszczególnych części 
danego objektu zasadniczego (ciało ludzkie 
np.) uczeń przechodzi do rysunku całości. 
Wogóle na kursach ogromny nacisk poło- 
żony jest na systematyczność, porządek w 
pracy, sumienne, czyste i staranne jej wy- 
konanie. Są to wszystko cechy, których 
brak jest naszą narodową wadą, przeto z 
uznaniem należy tego rodzaju pedagogję 
powitać. 

Przechodzimy do b. interesującej gra- 
fiki. Szczęśliwie spotykamy tam samą p. 
kierowniczkę tego działu, informujemy się 
przeto u źródła—pierwszorzędnego. Oglą- 
damy ciekawe linoleoryty. Na stole obok 
eksponatów  wykończonych leży szereg 
prac w różnych stadjach wykonywania ich, 
z narzędziami razem, tak, że oglądający 
łatwo orjentują się w technice tego. Dużo 
jest ciekawych ornamentów. P. Adamska- 
Roubina opowiada, że dużo trzeba kłaść 
pracy w zwalczanie, u b. wielu uczniów, 
pędu do banału, do szablonu i sporo cza- 
su mija zanim podniesie się poziom ich 

plomatycznych między Austrją a Włochami po- 

średniczyły Niemcy. 

życzki* i inne kwiatki a zrozumieją piękno 
ornamentu prostego a szlachetnego. 

W tym samym „pawilonie* są i ro- 

boty krawieckie, piękne hafty, ciekawe, po- 

mysłowe aplikacje, ładne lalki i t. d. Więk- 

szość (poważna) to samodzielne pomysły 

uczennic, odbiegające naogół znacznie od 
szablonu. 

W następnym za niskiem prowizorycz- 
nem oszalowaniem, oddziale wystawy, dział 
dekoracyjny. | tutaj rzuca się w oczy to, 
co widać w działach poprzednich t.j. syste- , 
matyczność pracy, nacisk na jej jakaajsu- 

mienniejsze wykonanie, z rozwijaniem twór- 
czości oryginalnej, kompozycji samodziel- : 

nej. Nie brak prac b. interesujących, rów- 
nież dalekich od szablonu. 

Ostatnie obejrzeliśmy działy: mal. 
ściennego i rzeźby dekoracyjnej; obydwa ! 
dobrze postawione i, należy dodać—w Wil- 
nie—niezbędne ze względu na ciągłe prace 
konserwatorskie, wymegające nietyiko opie: 

ki i ręki artystów wyższej miary, ale i po- 

mocy dobrego o pewnej już kulturże ar- 
tystycznej rzemieślnika. 

Są zatem, jakżeśmy to w nagłówku 
tego artykułu zaznaczyli, kursy rysunkowe 

art. plastyków, ważną placówką kulturalno- 
artystyczną i sądzimy, że jako takie znaj-, 
dzie w „sterach właściwych” odpowiednic 
zrozumienie i poparcie, w szerszym jeszcz 
niż dotychczas zakresie, co zwłaszcza, jeś' 
weźmie się pod uwagę niezamożność wielu 
uczniów, w większości wypadków  (mater- 
ały—farby, płótna) dla ich odpowiednieg! 

A     pojęć estetycznych, porzucą „ptaszki, ró-   kształcenia jest niezbędne. S. KI. 

r. b. w Sosnowcu przy udziale przeszło „/ 
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Życie gospodarcze. 
Robotniczy ruch zawodowy w Wilnie i w 

Wileńszczyźnie. 
Polska, a w szczególności nasze zie- 

mie wschodnie, jak i w innych kierunkach 
rozwoju społecznego, tak iw kierunku ro- 
zwoju robotniczego ruchu zawodowego po- 
zostały znacznie w tyle poza innemi zacho- 
dnio europejskimi krajami. Wpłynęła na to 
w wielkiej mierze długoletnia niewola po- 
lityczna i słaby rozwój ekonomiczny kraju. 
Nasze związki zawodowe w porównaniu do 
potężnych Trade Unionów anglelskich są 
Śmiesznie słabe liczebnie i organizacyjnie, 
nie mogą też być porównane z olbrzymiemi 
«wiązkami niemieckiemi lub francuskiemi. 
Wtedy, gdy w innych krajach przemysło- 
wych ilość niezorganizowamych robotników 

+ jest minimalna i nie przekracza 5 do 10%, 
u nas ilość ta zależnie od dzielnicy i gałę- 
zi przemysłu sięga od 60 do 70 i 80%. 

Zresztą wogóle wszelkie dane staty- 
styczne wtym kierunku mają tylko bardzo 
względną wartość, a to dlatego, że w całym 
szeregu miejscowości istnieją różne związki 
lokalne, nie należące do żadnych central 
krajowych, a temsamem trudne do ujęcia 
w jakiejkolwiek ogólnej statystyce. 

Reprezentacją ruchu zawodowego w 
Polsce jest Związek Stowarzyszeń Zawo- 
dowych z siedzibą Centralnej Komisji w 
Warszawie (ul. Czerwonego Krzyża 20). 
Związek Stowarzyszeń Zawodow. tworzy 
w większych środowiskach przemysłowych 
t. zw. Komisje Okręgowe i Rady Zw. Za- 
wodowych, które są filjami Stowarzyszenia 
i mają za podstawę działania jego statut. 
Niezależnie od tego oddziały związków ro- 
botników danej gałęzi przemysłowej należą 
do swoich odpowiednich central i są filja- 
mi swych central. 

W Wilnie istnieje również Komisja 
Okręgowa Zw. Zawod. (przy ul. Kijowskiej 
Nr 19), w skład której wchodzi 14 związ” 
ków zawodowych z ogólną ilością około 
5,000 członków. Są to: 1) Zw. Prac. Kol., 
2) Zw. Rob. Roln., 3) Zw. Prac. Przem. 
Spoż., 4) Zw. Prac. Inst. Użyteczności Pu- 
blicznej, 5) Zw, Rob. Przem. Odzieżowego, 
6) Zw. Prac. Przem. Gastren.- Hotelowego, 
1) Zw. Prac. Kasy Chorych, 8) Zw. Rob. 
Budowlanych, 9) Zw. Dozorców Domow., 
10) Zw. Rob. Przem. Skórzan., oddział II 
(szewcy) i 11) Oddział III (garbarze), 12) 
Zw. Automobilistów, 13) Zw. Rob. Magaz. 
Wojsk., 14) Zw. Rob. Przem. Drzewnego 
w Polsce. - ; 

Poza Komisją Okręgową istnieje jesz- 
cze na terenie m. Wilna i powiatu wileń- 
skiego cały szereg związków lokalnych, 
niezależnych, ulegających różnym wpływom 
politycznym, które jednakże zarówno pod 
względem liczebnym, jsk i organizacyjnym 
stoją na b. niskim poziomie rozwoju. Do 
takich związków należą: Zw. Rob. Drzewn. 
Z Wileńskiej, Zw. Rob. Hut Szklan., Zw. 
Rob. Skórzanych (białoskórnicy i rękawi- 
cznicy), Zw. Prac. Handl., Zw. Fryzjerów, 
Zw, Drukarzy i cały szereg drobnych związ- 
ków istniejących raczej fikcyjnie. Liczebne- 
go stanu wszystkich tych związków nie 
przekracza jednakże suma 1000 członków 
rzeczywistych. * : 

Poniewaž przemys! drzewny na tere- 
nie naszych ziem jest jedynym poważnym 
przemysłem i w dwóch województwach: w 
wileńskiem i nowogródzkiem istnieje około 
60 tartaków i fabryk przemysłu drzewnego 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Ze Związku Kupców. W związku 

z nowem zarządzeniem p. starosty grodz- 
kiego w Wilnie w sprawie godzin handlu, 
Związek Kupców wileńskich uchwalił zwró- 
cić się z prośbą do odnośnych władz o 
zezwolenie zamykania niektórych przedsię- 
biorstw handlowych o godz. 20. Jak wia- 
domo w myśl zarządzenia starosty grodz- 
kiego sklepy winny być zamykane 0 go- 
dzinie 19. 

— Ruch spółdzielczy na Wystawie 
Targów Północnych. Wileński Okręg Zw. 
Rewizyjnego Polskich Spółdzielń Rolniczych 
przygotowuje się do wystawienia swoich 
«eksponatów na wystawie Rolniczo-Przemy- 
słowej Targów Północnych. Istnieje projekt 
utworzenia własnego pawiljonu, w którym 
ża pomocą specjalnych wykresów, map i 
danych statystycznych zostanie zobrazowa- 
ny rozwój ruchu spółdzielczego na terenie 
województw wschodnich. 

— Przesunięcie *terminu spłat po- 
życzek na pasze treściwe.Państwowy Bank 
Rolny postanowił przesunąć termin spłaty 
pożyczek na pasze treściwe, które otrzyma- 
li rolnicy w okresie zimowym — do dnia 
1-go sierpnia r. b. 

— Z posiedzenia Okręgowej Ko- 
misji Ziemskiej. W dniach 4 i 5 b. m. 
odbyły się jawne posiedzenia Okręgowej 
Komisji Ziemskiej. W pierwszym dniu po- 
słedzenia rozpatrzono 15 spraw, traktują- 
cych o zatwierdzeniu projektu scalenia 
gruntów. Większość tych spraw została za- 
łatwiona pozytywnie. Pozatem ustalono 

" rozciągłość i granice pastwiskowe, obciąża- 
jące dobre ziemskie Paulinowo gminy iodz- 
kiej, powiatu brasławskiego własność Alek- 
Sandra Bożerjanowa, na rzecz następują- 
cych wsi tejże gminy i powiatu: Zapunisz- 
cze vel Danitowo, Siemieniszki, Bijejki, Woł- 
kowszczyzna, Puniszcze i Śniegi. 

W drugim dniu posiedzenia zatwier- 
dzono szereg spraw scaleniowych oraz kil- 
ka spraw traktujących o zatwierdzeniu 
projektu przymusowego zniesienia służeb- 
ności pastwiskowych, obciążających dobra 
ziemskie na terenie rozmaitych powiatów 
województwa wileńskiego.   

oraz papierń, Komisja Okręgowa Związków 
Zawodowych podjęła w ostatnich czasach 
szeroko zakrojoną akcję nad zorganizowa- 
niem robotników w powyższym przemyśle 
na prowincji. Zorganizowano oddziały 
Związku Rob. Drzewnych w Podbrodziu, 
W. Solecznikach, Żardelach koło Wisznie- 
wa w woj. nowogródzkiem, w Lidzie, w Szczu- 
czynie—lidzkiem, oraz przystąpiono do or- 
ganizacji rob. przemysłu papierniczego w 
Landwarowie. 

Dla zobrazowania całokształtu ruchu 
zawodowego w Wilnie należy wspomnieć 
również i o związkach robotniczych organi- 
zowanych pod protektoratem  chrześcijań- 
skiej demokracji w t. z. Centrali Chrześci- 
jańskich Związków Zawodowych (przy. ul. 
Świętojańskiej). Są to: Chrześcijański Zwią- 
zek Dozorców Domowych, Związek Kraw- 
ców, Murarzy, Służących, w sumie liczą 
one nie więcej jak 1000 członków rzeczy- 
wistych. 

Z powyższego krótkiego opisu wyni- 
ka, że ruch zawodowy w m. Wilnie jest 
dosyć zróżniczkowany, Należy zaznaczyć, 
że poszczególne odłamy intensywnie na- 
wzajem się zwalczają, przyczem wpływy 
polityczne odgrywają tutaj pierwszorzędną 
rolę. Polska Partja Socjalistyczna znajdują- 
ca swój wykładnik w ruchu zawodowym w 
Komisji Okręgowej Zw. Zaw. reprezentuje 
bezsprzecznie najpoważniejszy odłam u- 
świadomionego proletarjatu miejskiego. W 
ostatnich czasach rozpoczęła konkurować 
z nią bez większego powodzenia t. z lewi- 
ca P. P. S., która jest zwyczajną odmianą 
legalnego komunizmu. Chrześcijańska De- 
mokracja zakorzeniona wśród pewnych 
grup, jak to dozorcy domowi, murarze, 
służba domowa etc. wpływu w szerokich 
masach robotniczych nie ma żadnego. Ko- 
muniści niezdolni do ciągłej pracy organi- 
zacyjno-zawodowej zyskują sporadycznie 
wpływy pośród bezrobotnych i wśród młod- 
szego pokolenia proletarjatu żydowskiego; 
t. z. niezależna socjalistyczna partja pracy 
jest w stanie likwidacji. 

Jeśli chodzi o pracę zawodową na 
wsi, wśród szerokich mas służby folwar- 
cznej, oraz małorolnych i bezrolnych wło- 
ścian, są oni zorganizowani w Związku 
Robotników Rolnych, który w samym 
oddziale wileńskim (pow. wileński, oszmiań- 
ski i święciański) liczy zgórą 2500 człon- 
ków. rzeczywistych, jest więc największym 
liczebnie związkiem zawodowym w naszem 
województwie. 

Z powyższego pobieżnego i z konie- 
czności dość suchego opisu stanu robotni- 
czego ruchu zawodowego w naszem mie- 
Ście wynika, że nie rozwija się on w naj- 
lepszych warunkach. Poważne tarcia poli- 
tyczne w łonie samej klasy robotniczej, 
niski stan kulturalny, małe uświadomienie 
społeczne i wreszcie wielka nędza i sto- 
sunkowo duże bezrobocie sięgające cyfry 
zgórą 4000 osób, nie sprzyja rozwojowi 
organizącyj zawodowych, które prowadzą w 
znacznej swej części żywot suchotniczy. W 
ostatnich czasach daje się zauważyć znacz- 
na poprawa pod tym względem, jednakże 
daleko jeszcze stoimy do stanu, któryby 
można nazwać zadawalającym. 

Jan Przewalski. 

Reszta spraw poza małemi wyjątkami 
spadła z wokandy, bądź też została odro- сгопа. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Zainteresowanie zagranicy 4% 

premjową pożyczką inwestycy, ną. W o- statnich dniach nadchodzą do banków 
przyjmujących zapisy na pożyczkę inwesty- 
cyjną liczne zapytania z banków zagranicz- 
nych i oferty na objęcie obligacyj tej po- 
życzki w znacznych kwotach. Pożyczka in- 
westycyjna jest pożyczką wewnętrzną i sub- 
skrypcja jej nie była rozpisywana zagrani- 
cą. Samorzutne zainteresowanie sfer finan- 
sowych zagranicznych wewnętrzną pożycz- 
ką polską świadczy o zaufaniu, jakie zdo- 
były sobie w świecie papiery polskie, a w 
odniesieniu do pożyczki inwestycyjnej tak- 
że o docenianiu korzystnej lokaty kapitału 
w tym papierze. 

Zapisy na obligacje pożyczki napły- 
wają z każdym dniem coraz liczniej, tak, iż 
należy się liczyć z ewentualnością, że oso- 
by, które nie zgłoszą subskrypcji dosyć 
az. nie będą mogły otrzymać oblį- gacyj. 

Z PRASY GOSPODARCZEJ. 
Wyszedł z druku Nr. 13 „Rolnika Ekono- m Związku Polskich Organizacyj Rol- niczych. 
Numer zawiera w treści: 

W. Ponikowskiego p. t. „O potrzebie badania 0- płacalności gospodarstw wiejskich na podstawie materjałów rachunkowych”, Wł. Englichta—„Pro- jektowane przez rząd zmiany w ustawodawstwie podatkowem* (dokończenie), sprawozdanie z dzia- łalności Związku Polskich Organizacyj Rolniczych, konjunktury cen, korespondencje zagraniczne, kronikę krajową, kronikę zagraniczną, przegląd piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, recen- zje i sprawozdania oraz statystykę. 

Niezożyy bilet kolejowy należy poświadczyć 
I KACZ, rUCHH. 

Zgodnie z nowemi przepisami Ministerstwa Komunikacji, kasy kolejowe przyjmować dą z powrotem bilety kolejowe nieprzecięte lub też 
do wyjścia na peron w wypadkach z podróżnego, przepełnienia pociągu, lub też opóźnienia od jazdu pociągu. W kaźdym wy- padku podróżny winien uzyskać specjalne poświad- czenie od zawiadowcy stacji. 

artykuły pp. dr. 

  

KUFEITR 

Dnia 4 lipca r. b. nad Grodnem i 
okolicą przeszła gwałtowna burza połą- 
czona z huraganowym wiatrem. Zbite 
chmury zasłoniły całkowicie niebo tak, 
że o godzinie trzeciej popołudniu zro- 
biło się zupełnie ciemno. Elektrownia 
grodzieńska w obawie przed piorunami 
wyłączyła światło co jeszcze bardziej 
spotęgowało grozę zbliżającego się hu- 
raganu. Wicher zrywał dachy z domów. 
Zerwany został dach na koszarach woj- skowych przy ul. Mostowej. Do lokalu 
powiatowej Kasy Chorych wpadł piorun 
nie wyrządzając na szczęście nitomu 
żadnej szkody. Na ul. Jagiellońskiej i 

w Stoł 
W tych dniach na dworcu w Stołp- 

cach został uruchomiony urząd wymiany i 
urząd pocztowo-celny. Przez urząd ten 
przechodzić będą przesyłki listowe, listy 
wartościowe i paczki pocztowe w Obrocie 
sniędzy Polską a Z.S.R.R, Do Stołpiec kie- 
rowana będzie wszelka korespondencja Ii. 
stowa do północnej Rosji europejskiej i do | w 

KRONIKĄ GRODZIEŃSKA. 
— Odznaczenie. Prefekt szkół grodzien. 

skich prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Grod- 
nie ks. Antoni Kuryłowicz został odznaczony zło- 
tym Krzyżem Zasługi za działalność oświatowo- 
społeczną. 

KRONIKA BARANOWICKA. 
— 10 tysięcy zł. na cerkiew w Ba- 

ranowiczach. Min. W. R, i O. P. wyasyg- 
nowało na ręce komitetu - budowy cerkwi prawosławnej w Baranowiczach 10.000 zł. Wspomniane Min. wyasygnowało tę kwotę 
w zrozumieniu potrzeb miejscowej ludneści 
prawosławnej, która jeszcze przed rokiem 

Dotychczas budowa cerkwi z powodu 
braku środków materjalnych nie mogła 
być ukończona. 

KRONIKA PROZOROCKA. 
— Ujęcie fałszerzy monet 50 cio 

groszowych. Ostatnio na terenie gminy 
prozorockiej w powiecie dziśnieńskim wła- 
dze bezpieczeństwa zostały zaalarmowane 
ukazaniem się w obiegu większej ilości 
falszywych monet  50-cio groszowych. 
Wszczęte dochodzenie doprowadziło do u- 
jęcia fałszerzy. Okazali się nimi: mieszka- 

Zujew i niejaki Józef Latysz mieszkaniec 
wsi Kobylanki gm. prozorockiej. Sprawców 
aresztowano i przekazano do dyspozycji 
sędziego śledczego w Głębokiem. 

KRONIKA BRASŁAWSKA. 
— — Kradzież ikonostasu. Przed kilku dnia- mi nieujawnieni dotychczas sprawcy dokonali w 

brzegląd wileńskiej prasy żydowskiej 
Wileński „Owent Kurjer* z dnia 2 lipca zajmuje się w dalszym ciągu polityka Koła Ży- 

sunięciami, 

kościołek uzdrowiska 
nisławę Pągowską lat 48 z 
(ul. Chmielna 71) i Annę 
Sieniewicz w pow. 

czu polsko-litewskiem, 
bódki do wsi Mieżany 
sza partja harcerzy w 
kładając tam letni obóz a ab Harcerzom z 
kit, pomocą przyszedł miejscowy baon K. 

‚ Р-Ц, r 

niec wsi Nodorzeje gminy pliskiej Antoni | © 

do Druskienik 
z dowódca 6-ej Brygady K. O. P-u pułk. 

rski. 

na pograniczu, 
targami pomiędzy polską, 
pad w celu zlikwidowania nieporozumień od- a s 
ka komisja parytetowa. 

ZANE OW! W 

mornego mieszkań 
szcze jeden listek do wianuszka smutnej 
sławy naszego biurokratyzmu. 

WOISŁEN SKI 

Wieści i obrazki z kraju. 
Huragan w Grodzieńszczyźnie. 

Bankowej wicher powyrywał stare drze- 
wa z korzeniami. 
połamał grube konary. 

W ogrodzie miejskim 

W Druskienikach piorun uderzył w 
1 zabił p. p. Sta- 

Warszawy 
urawską z 

Augustowskim. 
Przy drodze Grodno: Grandicze-Ho- 

ża zostały powyrywane z korzeniami 
stukilkudziestęcioletnie topole. 

W Nadleśnictwie Jezioroskiem wi- 
cher dokonał olbrzymich spustoszeń w 
drzewostanach. 

Otwarcie urzędu pocztowo-celnego i wymiany 
pcach. 
całej Rosji szjatyckiej, oraz Chin i Japonii. 

Urząd pocztowy Stołpce sporządzać 
będzie odsyłki listowe, odsyłki listów war- 
tościowych i odsyłki 
rełoje, względnie Mińska, 
lansów polskich. W związku 
na i clenie obrotu paczkowego z Z.S,R.R. 

paczkowe do Niego- 
oraz do ambu- 

z tem wymia- 

Warszawie i Wilnie zostało zniesione. 

  

kapliczce | Įrawbelauna) w Bohinie kradziežy iko- nostasu. 
nia. Policja 

Z POGRANICZA, 

radzieży dokonano za pomocą włama- 
wszczęła w tej sprawie dochodzenie. 

— Ujęcie pedejrzanych osobników. 
Nocy onegdajszej patrol K. O. P-u w rejo- 
nie Slcb6dk! ujęla dw6ch podejrzanych o- 
sobników, usiłujących nielegalnie przedo- 
stać się do Litwy. Przeprowadzona rewizja 
ujawniła u nich większą ilość gotówki w 
walucie zagranicznej przeważnie w dola- 
rach. Aresztowanymi okazali się niejaki 
Mowsza Aron i Tandak Mandel, których samorzutnie przystąpiła do budowy cerkwi. prze ekazaao do Urzędu Śledczego w Wilnie. 

— Ujęcie agitatorów komunistycz- 
nych. Onegdaj na pograniczu polsko-s0- 
wieckiem w rejonie Iwlefca wladze bez- 
pieczeństwa aresztowały 3-ch podejrzanych 
osobników. Jak się okazało są to agitato- 
rzy komunistyczni, przy których znalezio- 
no materjał obciążający. 

— Harcerski obóz ćwiczebny na pograni- 
Ostatnio w rejonie Sło- 

rzybyła z Warszawy więk- 
lości około 100 osób, za- 

= Inspekcja pogranicza. Onegdaj wyjechał 
na inspekcję pogranicza polsko- 

— Polsko-sowiecka komisja parytetowa 
W związku z kilkakrotnemi za- 

a sowiecką strażą gra- 

6 na odcinku Waleczewicze polsko-sowiec- 

Zarządzenie w sprawie podwyżki ko- 
jednoizbowych, oto je- 

  

dowskiego i jego ostatniem 
Pismo to stwierdza, iż Koło Żydowskie nie reprezentuję faktycznie c ludności żydowskiej, lecz tylko stronnictwo sjonistyczne, które wcale nie wyczerpuje wszystkich. Kierunków i ugrupo- 

wań ideologicznych społeczeństwa żydowskiego. 
Partja sjonistyczna ma swe własne interesy i po myśli tych ciasnych interesów partyjnych pragnie ona knąć linję polityki żydowskiej w Polsce. 

oło żydowskie reprezentuje również tyl- ko jedną klasę a: i nie może być w Sej- mie reprezentantem ani interesów żydowskiej klasy robotniczej, ani rzemieślnicze | ani też drobnego kupiectwa. 
oło żydowskie — pisze ten dziennik — przyniosło rozczarowanie całemu społeczeństwu żydowskiemu w Polsce i obecnie nikt się niem nie interesuje. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTO GRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6 1844 
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Urtwała Rady Adwokackiej w Wilnie w 
sprawie p. Kazimierza Petrusowicza. 
Dnia 25 czerwca r. b. odbyło się pod 

przewodnictwem pro-dziekana mec. Stani- 
sława Bagińskiego zebranie wileńskiej Ra- 
dy adwokackiej, na którem powzięto na- 
stępującą uchwałę: 

й 1) Oświadczenie adwokata Kazimierza 
Petrusewicza o tem, że Senat Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie nie wznowił z 
nim kontraktu na zastępstwo profesora na 
katedrze Procedury Cywilnej z powodu u- 
działu jego w obronie oskarżonych w spra- 
wie „Hromady* oraz w innych sprawach 
politycznych i przez to usunął 20 z liczby 
profesorów Uniwersytetu S. B,—przyjąč do 
wiadomości; 

2) Stwierdzić, że udział adwokatury w 
obronach, w tej liczbie w obronach w spra- 
wach politycznych, jest wyrazem pełnienia 
przez adwokaturę jej obowiązków zawodo- 
wych i społecznych i stanowi jej szczytną 
służbę wy.miarowi sprawiedliwości; 

3) Wnioskując z powyższego oświąd- 
czenia, że usunięcie adwokata Petrusewicza 
z liczby profesorów Uniwersytetu S. B. 
spowodowane zostało pełnieniem przez 
niego adwokackich obowiązków zawodo- 
wych—uznać za pożałowania godne, że 
Uniwersytet S. B. powołany do krzewienia 
nauki, kultury i humanitaryzmu, zajął w 

tej sprawie stanowisko niedające się pogo- 
dzić z elementarnemi pojęciami o współ- 
czesnym wymiarze sprawiedliwości i roli w 
nim adwokatury. 

4) Odpis niniejszej uchwały zakomu- 
nikować do wiadomości Naczelnej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie, Senatówi Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz 
Senatom Uczelń Akademickich Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. 

  

Rodstrzygnięcie plebiscytu „i2 najsympatyci- 
niejszych postaci literatory polskiej”, 
Ogłoszony przez, Wiadomości Literac- 

kie"plebiscyt „Dwanaście najsympatyczniej- 
szych bohaterów literatury polskiej* dał 
następujące rezultaty. Największą ilość gło- 
sów uzyskał Judym („Ludzie Bezdomni* 
Żeromskiego, 1.404). 

Zkolei idą: Zagłoba („Trylogja“) 
Sienkiewicza 1.134 (Joasia „Ludzie bez- 
domai“ 919), Kmicic „Potop“ Sienkiewi- 
cza 783, (Madzia „Emancypantki” Prusa 
108), Wołodyjowski („Pan Wołodyjowski" 
Sienkiewicza 656), Basia („Pan Wołody- 
lowski 647), Ryszard Nienaski („Nawraca- 
nie Judasza* i „Zamieć* Żeromskiego 
642), Wokulski („Lalka" Prusa 583), Rafał 
Olbromski („Popioły* Żeromskiego 557), 
Rzecki („Lalka“ 547), Petronjusz („Quo 
vadis?* Sienkiewicza 510). 

  

Wśród pism. 
— 14 numer „wieku XX*, poczytnego ty- 

godnika warszawskiego, poświęconego sprawom 
społecznym, literackim i artystycznym, zawiera 
następującą bogatą treść: ‚ 

„Konflikt pracy i płacy" — H. Załszupin; 
„Paneuropa w świetle ekonomji* —Andrzej Zand; 
Szalety w kwiaciarni“ — A. Kersten; „Wśród 

książek” — El; „Gsorg Heym* — A. Prędski; 
„Modernistyczna filisterja" — Adolf Basler; „0 
tradycję szkół artystycznych* — Władysław Śtrze- 
miński; „Zaginiony świet* — L. Starski; „Awan- 
garda filmowa we Francji" — jan Brzękowski; 
kronika. 

  

KRONIKA. 
  

„Oto jest wynik tak roztrąbionego zwy- cięstwa t. zw. „żydowskiej 18-tki* — kończy 
„Owent Kurjer“, 

      Właściciele jednopokojowych lokalów nadal 
będą opłacali „świadczenia', 

Dotychczas wysokość komornego je” 
dnopokojowych mieszkań była ustabilizo- 
wana na poziomie 43 proc. zwaloryzowa- 
nego komornego przedwojennego. 

Wskutek tego, lokatorzy jednopoko* 
jowych mieszkań opłacali nietylko komor- 
ne, ale i „świadczenia”, które odpadają do- 
piero wtedy, gdy komorne przekroczy 50 
proc. opłat przedwojennych  przeliczonych 
na złote. Pragnąc raz na zawsze odczepić 
się od tych „Świadczeń, lokatorzy prosili, 
aby z chwilą, gdy stabilizacja komornego 
za jednopokojowe mieszkania wygaśnie z 
dn. 30 czerwca, podwyższono komorne z 
43 proc. ua 50 proc. cen przedwojennych, 
gdyż w ten sposób świadczenia zniknęłyby 
bezpowrotnie. 

Mimo jednak starań zw. lokatorów żądania te zostały nieuwzględnione i za Ill 
kwartał czynsz od jednopokojowych miesz- 
kań podwyższono z 43 proc. na 49 cen 
przedwojennych. 

Dzięki temu biurokratycznemu zarzą” 
dzeniu, które usiłowano tłumaczyć tem, że 
zwyżka nie może być większa niż 6 proc. 
spowodowano, iż; 

4-0) lokatorzy mieszkań jednopoko- 
jowych opłacają podwyższone o 6 proc. 
komorne; 

2-0) ponieważ podwyżka nie osiągnę” 
ła łącznie 50 proc. cen przedwojennych, 
więc oplacają i „šwiadczenia“,, które są     niejednokrotnie bardzo uciążliwe. 

śnieni 

nie bawi 
chowski, któr: 
na stud, 

Dziś: Cyryla, Metoda, 
Sobota Jutro: Elżbiety. 

: Wschód słóńca-g. 2 m. 51 lipca. | Zachód „ 4.19 m.55 

METEOROLOGICZNA. — 

— _ Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- cznego U. S. B. z dn. 6. VII. b. r. Cieniesie średnie w milimetrach 759. Temperatura średnia +19 С. e w milimetrach, 
żający połu 
dobę+- 24 

— Wiatr przewa 
= niowy. Półpochmurno. Maksimum na 

-Tendencja barometryczna — spadek ci- 
ia. 

OSOBISTE. 

Redaktor naszego pisma, poseł Kazi- mierz Okulicz wyjechał wczoraj na aroty- godniowy wypocz: nek. : ; Por. Zaćwilichowski w Wilnie, W Wil- sekretarz premjera Bartla por. Zaćwili- 
waj” tu przed odjazdem swym 

MIEJSKA, 
— Bank konrunalny. Jak już w 

do 

swoim czasie podawaliśmy Magistrat m. 
Wilna nosi się z zamiarem zorganizowania 
w Wilnie banku komunalnego. Sprawa ta 
obecnie weszła już w stadjum realizacji. W 
dniu 10 b. m. 

Komisji Finansowej 
opracowany regulamin banku, poczem przed- 
łożony zostanie na najbliższe posiedzenie 
Rady D celem ostatecznego zaakcep- 
towania. 

= O wstrzymanie ruchu 'owego przez Ostrą Bram pra lanie ruchu kołowego przez | dzi 
wiadujemy wileńskie władze kościelne postanowi. ły zwrócić 
z prośbą o 
Ostrą Bramą podczas odbywających się nabo- 

na posiedzeniu miejskiej 
rozpatrzony zostanie 

czas nabożeństw. Jak się do- 

się do starosty grodzkiego w Wilnie 
Wstrzymanie ruchu kołowego przez   

żeństw. Projektowane jest wstrzymanie ruchu ko” 
łowego w godzinach od 8 do 9 rano i od 6 do 7 
wieczorem. 

— Opieka nad ogrodnictwem miejskiem. 
Kom. P. P. na m. Wilno w porozumieniu z Ma- £istratem pos ła ostatnio roztoczyć specjal- 
ną opiekę nad dnictwem  miejskiem wyzna- 
czając posterunkowym nagrody pieniężne za u- jawnienie sprawców szerzących szkody wśród trawników i kwietników miejskich. ; ‚ — Układanie kabli elektrycznych na ul. Mickiewicza. W celu należytego oświetlenia głów- nych arteryj miasta — Magistrat m. Wilna przy- stąpił w dniu wczorajszym do układania podziem- nych kabli elektrycznych na ul. Mickiewicza, 

— Niewykonywane zarządzenie. W swoim Czasie na wniosek Magistratu m. Wilna Starostwo Grodzkie wydało zarządzenie wzbranisjące w dni 
targowe sprzedaży na ulicach artykułów spożyw- czych przez wieśniaków, przyjeżdżających na targ. Ponieważ zarządzenie to nie jest wykony- 
wane— Magistrat postanowił w sprawie tej ponow- 
nie interwenjować w _ Starostwie Grodzkiem. 
Sprzedaż bowiem tego rodzaju przyczynia się do zanieczyszczania ulic i tamuje ruch tak pieszy, jak i kołowy. 

— Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę szkoły powszechnej w Jerozolimce. W dnłu dzisiejszym o godz. 10 m, 50 zostało doko- nane w Jerozolimce poświęcenie kamienia węgiel- nego pod budowę szkoły powszechnej, W 'uro- czystości tej wzięli udział przedstawiciele Magi- stratu, władz państwowych oraz miejscowego spo- 
łeczeństwa. 

Z KOLEI. 
„|= Zmiany rozkładu jazdy. Dyrekcja K.P. w Wilnie zawiadamia, w celach informacyjnych, 

że dla udogodnienia komunikacji lokalnej mię 
Wilnem a Mołodecznem, poczynając od dnia 10 
lipca r. b., przedłuża tytułem próby na okres 
letni do 30/IX rb. bieg OWA lokalnych Nr. 431/432 Wilno. Oszmiana do Mołodeczna i z 
powrotem z kursowaniem, jak dotychczas — со- ennie, z jednoczesną zmianą rozkładu jazdy 
ak następuje: 

i Poc. Nr. 431 Wilno odj. g. 15 m. 30, Moło- 
deczno przyj. g. 19 m. 10. 

Poc. Nr. 432 Mołodeczno odj. g. 20 m. 20, Wilno przyj. g. 23 m, 35. 
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WOJSKOWA. 
— Inspekcja oddziałów żandzrmerii. Oneg- 

daj po dokonaniu inspekcji oddziałów żandarme- 

rji, stacjonujących na pograniczu polsko-litew- 

skiem i na terenie m. Wilna, odjechał do War- 

szawy dowódca żendarmerji pułk. Sas-Kolczycki. 

— Zapomogi dla rodzia rezerwistów. Po- 

dania o zapomogi dla rodzin rezerwistów, którzy 

zostali powołani na Ćwiczenia należy składać w 

Wydz. Wojskowym Magistratu m. Wilna. Dzienna 

zapomoga dla rodzin rezerwistów wynosi 1 zł. 

80 gr. na członka rodziny (Dzieci tylko do lat 18). 

Z POCZTY. 
— Nagrody pieniężne za pracę w godzi- 

nach pozaurzędowych. P. K. O. nosi się z za- 

miarem wyznaczenia osobnej nagrody dla urzęd- | 

ników pocztowych, zd ubezpieczenia pozyskane 

poza godzinami urzędowemi. Nagrody te będą 

wypłacane na wniosek naczelników odnośnych 

urzędów. Za ubezpieczenia pezyskane do końca 

lipca r. b. o fle suma ubezpieczeń wyniosła naj- 

mniej 50.000 zł. wartości ubezpieczonej. otrzyma 

odnośny urząd nagrodę w sumie 300 zł 

— Zarządzenia prezesa Wileńskiej Dyrek- 

cji P. i T. w sprawie współdziałania personelu 

pocztowego z akcją zebrań kontrolnych. Prezes 

Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów wezwał 

personel do ścisłego przestrzegania i współdzia- 

łania z akcją zebrzń kontrolnych dla rezerwistów. 

Winni nienależytego zachowania się i nieprze- 

strzegania terminu tych zebrań urzędnicy będą 

pociągani do surowej odpowiedzialności dyscy- 

plinarnej. Zarządzenie powyższe pozostaje w 

związku z zawiadomieniem Min. Spr Wojsk., iż 
podczas zebrań kontrolnych stwierdzono tak ze 

stron* urzędów państyowych i komunalnych, jak 
również ze strony samych funkcjonarjuszów pań- 

stwowych brak należytego zrozumienia ważności 

zebrań kontrolnych. 
Z UNIWERSYTETU. 
zm е В тоны на Йаван аья 

— Nowi doktorzy medycyny. W środę, 

dnia'4 lipca 1928 roku © godzinie l-ej popołud- 
niu odbyły się w Auli Kolumnowej promocje: na- 

stępujących osób: : 

1) Lek. Antoniego Borowskiego, st. asy- 

stenta Kliniki Neurologicznej na doktora medy- 
cyny, Oraz: 

2) Józefa Krupowicza, 3) Leona Olszew- 
skiego, 4) Izabeli Romanowskiej i 5) Zofji Waś- 

niewskiej na doktora wszechnauk lekarskich. 
Promocje. W sobotę, dnia 7 b. m. o go- 

dzinie l-ej popołudniu w Auli Kolumnowej Uni- 

wersytetu odbędą „się promocje na doktora 

wszechnauk lekarskich następujących osób: 
1) Feliksa Kasperowicza i 
2) Jana Raciborskiego. 
Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Uroczystość wręczenia dyplomów ab- 

solwentkom kursów pielęgnowania i wychowa- 

nia dzieci odbyła się w zeszłym tygodniu. Wpraw- 

dzie jest to już nieco „po czasie" jednakże czu- 

jemy się w obowiązku wspomnieć o tem ze 

względu na sympatyczny charakter tej uroczysto- 

ści, oraz miły nastrój i szereg, dostojnych gości, 

którzy swoją cbecnością ją zaszczycili, Byli więc: 

J. E. ks. biskup Bandurski, p. wojewoda Raczkie- 

wicz, p. starosta grodzki Iszora, nacz. Wydz. Op. 

Społ. p. Jocz i inni zsproszeni goście. Nastrój, 
jak już wspomnieliśmy był b. miły, chwilami na- 
wet podniosły. Szczególnie sympatyczna była 

„herbatka*, przy której na wesołej rozmowie, 

szybko czas zeszedł zebranym aż do północy. 
Zwracał uwagę pełen wzajemnej życzliwości sto- 

sunek władz kursów (p. przełożona pp. wykłada- 

jący (e) do słuchaczek. 

  

jest 25 zrzędu państwem, 

OLS 

KURJER 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Zebranie informacyjne Zwłązku Legjo- 

nistów Polskich w Wilnie odbędzie się w dniu 1 

I'pca (sobota) r. b. o godz. 5 popołudniu w loka- 

lu Z.0.W. Uniwersytecka 6/8. 

Stawiennictwo wszystkich członków 0bo- 

wiązkowe. 
" 

— Nowy prezes Związku Pracowników 

Miejskich. . Na miejsce dotychczasowego prezesa 

Związku Pracowników Miejskich p. Jastrzębskie- 

go w drodze aklamacji powołany został naczelny 

lekarz szkół powszechnych m. Wilna poseł na 

Sejm dr. Stefan Brokowski. 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 
— Ogólne zebranie komitetu L. O. P. P. 

į Zarząd komitetu wojewódzkiego wileńskiego Ligi 

Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej podaje do 

wiadomości, że doroczne Ogólne Zgromadzenie 

Komitetu odbędzie się dnia 8 VII. r. b. o godzinie 

| T2-ej w lokslu Spółdzielczego Banku dla Handlu 

"i Rzemiosł przy ul. Mickiewicza 7. Dla wszyst- 

| kich wstęp wolny. 

| SPRAWY URZĘDNICZE. 

! — Wykłady prawa dla urzędników admi- 

nistracji. W dniu wczorajszym o godzinie 6 wie- 

czorem w sali Nr. 5, w głównym gmachu Uniwer- 

sytetu Stetana Batorego zostały rozpoczęte wy- 

kłady dla urzędników administracji, którzy zaj- 

mując stanowiska referendarskie, nie mają za s0- 

bą odpowiednich studjów prawniczych. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— O wypłacanie należnych stawek dozor- 

czanych. Związek Zawodowy Dozorców Domo- 

wych zwrócił się onegdaj do inspektora pracy z 

zażaleniem na nieprzestrzeganie przez niektórych 

właścicieli domów wysokości ustalonych przez 

Komisję Rozjemczą stawek dozorczanych. | 
Związek stwierdza, iż 40%, właścicieli ka- 

mienic wileńskich płaci dozorcom wynagrodzenie 

według własnego widzimisię. 
— Za nieprzestrzeganie 8-mio godzinnego 

dnia pracy. W ciągu ubiegłego tygodnia inspek- 

tor pracy w. Wilnie pociągnął do odpowiedzial- 

ności sądowej 6 przedsiębiorstw za nieprzestrze- 

ganie 8-mio godzinnego dnia pracy. 

SPRAWY ROLNE, 

— Zjazd komisarzy ziemskich. Dzisiaj, w 

sobotę dn. 7 b. m. w Wileńskim Okręgowym U- 

rzędzie Żiemskim odbędzie się w obecności 

p. ministra Reform Rolnych prot. dr. Witolda 

Staniewicza zjazd komisarzy ziemskich okręgu 

wileńskiego oraz nowogródzkiego. 
RÓŻNE. m 

— Białoruska prawosławna chrze- 

Ścijańska demokracja. Jak podaje wileń- 

ska prasa białoruska, duchowny prawosła- 

wny ks. Kowsz przystąpił do organizacji 

na terenie województw wschodnich stron- 

nictwa prawosławnej chrześcijańskiej demo- 

kracji. 

domu ludowego w Wilnie. W sferach miej 

go społeczeństwa rosyjskiego powstał projekt zor- 

ganizowania w Wilnie rosyjskiego domu ludowe- 

go. Znany w Wilnie działacz rosyjski p. Pimonow 

oświadczył gotowość materjalnego poparcia tej 

imprezy.   

    

Projekt zorganizowania rosyjskieza 
jscowi 

wi LE NS KI 

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Polski sala „Lutnia, Dzisiejsza 

premjera „Magdalenki“, oto tytuł dzisiejszej prem- 

jery. Już sam fakt że na scenie ujrzymy Wilhelma 

E w jego życiu czysto prywatnem, a tak ró- 

žnem cd oficjalnych komunałów, jest niezmiernie 

ciekawy. Pozatem „Magdalenki* obfitują w galerję 

przezabawnych typów i sytuacyj. 

Nad przedstawieniem czuwa wytrawny reży- 

ser p. Stanisław Dąbrowski, który jednocześnie 

kreuje postać Wilhelma II-go. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

SOBOTA 7 lipca. 
12.00—13.00. Muzyka z płyt gramofonowych 

firmy Józet Weksler w Warszawie ul. Marszałkow- 

ska 132. 13.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał 

czasu, hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie, ka- 

munikat lotniczo-meteorologiczny. 17.00 — 17.15, 

Chwilka litewska. 17.15—17.30. Komunikat Tow. 

Rolniczego. 17.30—17.55. Odczyt z działu „Rolnic- 

two“ w opracowaniu Tow. Rolniczego. 18.00—18.45. 

Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bramy. 18.50— 

19.15. „Doksztsłcenie nauczycielstwa szkół pow- 

szechnych”* Il-gi odczyt wygłosi wizytator Zy- 

gmunt Szulczycki, 19.15 — 19,35, Muzyka z płyt 

gramofonowych. 19.35—20.(0. Audycja recytacyjna 

„Wszystko i nic* Stefana Żeromskiego wygłosi H. 

Hohendlingerówna. 20.00. Komunikaty. 20.15 — 

21.00. Transmisja z Warszawy. Koncert popularny 

z Doliny Szwajcarskiej. 21.00—22.00. Transmisja z 

Warszawy. Koncert ze Studja.22.00—22.30. Trans- 
misja z Warszawy. Sygnał czasu, komunikaty Р, 

A. T., policyiny, sportowy i inne. 22.30 — 23.30. 

Transmisja muzyki taneczneį z restauracji „Ozza“ 
w Warszawie. 

NIEDZIELA 1 lipca. 

10.00. Transmisja nabożeństwa z katedry 

Wileńskiej. Śpiewa chór mieszany „Echo”, dyry- 
guje prof. Wł. Kalinowski. 12.00. Transmisja z War- 

Szawy. Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w 

Krakowie, komunikat  lotniczo-meteorologiczny. 
15.20—15.55. Audycja dla dzieci w studjo wileń- 
skiem w wykonaniu artystów scen warszawskich 

Michaliny Makowieckiej i Aleksandra Wasiela. 
16.00—17.00. Transmisja z Warszawy. Odczyty го!- 
nicze. 17.00—18.30. Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert popularny z Doliny Szwajczrskiej. 18.30. Ko- 

munikat. 18.50—19.15. Transmisja z Warszawy. 
„Spisek dekabrystów" odczyt wygł. prof. Ludwik 

Kulczycki. 19.15— 19,40. Odczyt w ju litewskim 
wygł. Józef Kraunajtis. 19.45—20.10. Transmisja z 
Warszawy. „Ludy Kaukazu“ odczyt wygłosi prof. 
Stanisław Poniatowski. 20.15—22.00. Transmisja z 
Warszawy. Koncert popularny z Doliny Szwajcar- 

skiej. 22.00—22.30. Transmisja z Warszawy. Sygnał 
czasu, komunikaty P, A. T., policyjny, sportowy i 

inne. 22.30—23,30, Transmisja muzyki tanecznej z 

restauracji „Oaza* w Warszawie. 
AE M 

№ wileńskim brukt. 
— Dziecko pod kołami auta. Alfons Ła- 

wrynowicz zam. ul. Łukiska 11, szofer taksówki 
nr. 26, zameldował, że na ulicy Jagiellońskiej na- 
jechał na dziecko, które odwiózł do szpitala św. 
Jakóba. Po nałożeniu opatrunku lekarz zezwolił 

dsiecko zabrać do domu Zgłosił się po nie АН   
KA 

gdzie w: wyjątkowo krótkim 

fons Drozdowski, zam. Jagiellońska 7. 

    

  

— Kradzież czy zguba? Jan Andruszkie- 
wicz zam. przy ul. Zarzecze 21, zameldował, że 
w nocy z 4 na 5 b. m, w nieznany mu sposób 
zginęło z jego marynarki i kamizelki, wiszących 
nad łóżkiem 997 dolarów i 800 zł. Pierwiastkowe 
dochodzenie nasuwa przypuszczenie, że pieniądze 
te zostały zgubione, względnie skradzione w in- 
nem miejscu. 

k — Nieudane samobójstwo. Usiłowała otruć 
się esencją octową A. M. zam. przy ul. Mostowej 
11, którą pogotowie ratunkowe przewiozło w stanie 
nie budzącym obaw o życie do szpitala św. Jakó- 
ba. Przyczyna targnięcia się na życie—długotrwa- 
ła chorob:. 

  

Ruch wydawniczy. 
‚ — Brazylijska książka o Polsce. W Kury- 

tybie (Brazyija) została Wydana nakładem pisma 
kolonistów polskich „Lud* książka w języku por- 
tugalskim o Polsce p. t. „A Polonia na Litteratu- 
ra Brasiliera*, Książka zawiera Opis dziejów Pol- 
ski od roku 1863, historję sztuki i literatury pol- 
skiej, zarys działalności kolonistów polskich w 
Brazylji. Większa część rozdziałów, poświęconych 
Sztuce i literaturze, wyszła z pod pióra autorów 
brazylijskich. 

— Ukazał się Katalog Nr. 24 Antykwarja- 
tu Hieronima Wildera w Warszawie, ARCE 
dzieła z zakresii historji Polski. Znana firma H. 
Wiłdera (Traugutta 8), podaje w katalogu 545 nu- 
merów książek historycznych, pomiędzy któremi 
są niezmiernie rzadkie i cenne dzieła, 

— Dr. Józef Chałasiński. Wychowanie w 
domu obcym, jako instytucja społeczna, studjum 
z socjologii wychowania. Poznań 1928 r. Fiszer i 
Majewski Polski Instytut Socjologiczny 
str. 225. 

Rozdziały książki: 1) Umowa z czytelnikiem. 
2) Postawienie zagadnienia. 3) Struktura grupy 
rycerskiej. 4) Problematś wychowawczy grupy 
rycerskiej. 5) Struktura grupy cechowej. 6) 
Problemat wychowawczy grupy cechowej. 7) Teorja. 

— Ukazał się tom Il wydawnictwa Wyższej 
Szkoły Handlowej w Warszawie p. n. „Zbiór trak- 
tatów i konwencyj handlowych zawartych przez 

Polskę*. Tom ten obejmuje traktaty handlowe za- 
warte przez Polskę w latach 1925-1927. 

— Dr. Lubowicki Jerzy: Zasady reformy 
podatkowej. Z przedmową prof. dr. Jerzego Mi- 
chalskiego. Warszawa 1928 r. Str. 78. Nakładem 
tygodnika „Przemysł i Handel*. W tych dniach 
uxazała się praca dr. Lubowickiego poświęcona 
aktualnej Spike reformy systemu podatkowego 
w Polsce. Po scharakteryzowaniu obecnego ustro- 
ju podatkowego autor ustala przesłanki 
forma winna przestrzegać; należą do nich—utrzy- 
manie dotychczasowego lub większs obciążenie, 

jednolitość konstrukcji systemu, dostosowanie go 
do poziomu najwyższej kultury i techniki gospo- 
darczej, nieutrudnianie procesu bogacenia się lu- 
dności oraz przyzwyczajenia do konstrukcji obe- 
becnych ustaw ludności i administracji. Zasadą 
reformy winny być nie nowe, lecz dotychczasowe 
ulepszone podatki. 

System bezpośtednich podatków  państwo- 
wych należy oprzeć na ogólnym podatku docho- 
dowym.i uzupełniającym go podatku majątko- 
wym, na podatkach spadkowym, od kapitałów i 
przejściowo obrotowym. 

Podatki samorządowe winny być ujęte w 
samodzielny system danin publicznych i oparte 

na podatkach przychodowych: gruntowym, budyn- 
kowym i świadectwach przemysłowych. Elastycz- 

ność i samodzielność systemu podatków samo- 
rządowych winna znaleźć wyraz w uchwalaniu 
wysokości obciążenia samorządowego przez orga- 

ny samorządu wojewódzkiego w Ściśle określo- 

orsz 

  

kadjodmaforzy! 

„Nazywam się Celomb... nie wie pan? 

akie re- | 

  

Nr.151 (1198) 

nych maksimalnych granicach pod kontrolą mi- 
nistra Skarbu, w samodzielnej o ile możności 
administracji skarbowej samorządu i zużytkowa- 
niu wpływów podatkowych na terenie, z którego 
zostały pobrane. * 

W zakończeniu podnosi autor - КИКа nai- 
ważniejszych zagadnień proceduralnych. 

— Edward Welle Strand. Ludzie z pod 
bieguna. Powieść z najdalszej północy przekład 
Artura Górskiego, Instytut Wydawn. Renaissance, 
str. 352. | 

. Książka powyższa z oyklu: „Najpiękniejsze 
powieści Świata”, podaje ciekawy i wzruszający 
obraz życia w Japonji i na morzu Lodowatem. 

, | — Paneuropa, czasopismo (w języku nie- 
mieckim) wydawane przez hr. Coudenhove-Ca- 
lerghji, zeszyt 5 z r. b. zawiera dłuższe studjum 
wydawcy o Stresemanie, rozprawę W, Wojtin- 
skiego p. t. „Kontrybucja wojenna Europy", oraz 
stałe działy: Kronikę polityczną, sprawozdania z 
ruchu paneuropejskiego i t. p. 

SPORT. 
Wycieczka łodzią żaglową z Wilna 

do Gdańska. 
W sobotę wyrusza z Wilna do Gdańska ło- 

dzią żaglową zbsolwent medycyny wilnianin p. 
Sylwanowicz. Podróż ta odbywać się będzie Wi- 
a kanałami, no i zdaje się częściowo 

m. 

  

Rozmaitości. 
W kułuarach parlamentu francuskiego. 

‚ , Wśród posłów w nowoobranym parlamen- 
cie francuskim znajduje się sporo prowincjałów, 
którzy nie znają ani Paryża, ani obyczajów, pa- 
nujących w Izbie. 

Pewnego dnia zjawia się w przedsionku 
pałacu Burbonów średniego wieku jegomość. O- 
gląda się z niepokojem naokoło. Ani jednego 
woźnego. Zdetenowany przybysz zwraca się do 
p. Haye, posła z Wersalu. 

— Pardon, może mnie pan objaśni, dokąd 
prowądzi ten korytarz? a te drawi? 

Poseł przygląda mu się ze zdumieniem. 
— Bo to... widzi pan... jestem tutaj BET: 

! olomb, 
poset z Civray? 

— Do jakiego stronnictwa pan należy? — 
pyta grzecznie poseł Faye. 

— Zaraz to panu wytłumaczę. Jestem ra- 
dykałem-socjalistą. Ale podczas wyborów usuną- 
łem wyraz socjalista, ponieważ moi wyborcy nie 
lubią tej partji. A teraz nie wiem do jakiej grupy 
się zapisać. Co mi pan radzi? Do grupy prawico- 
wej czy lewicowej? 

(„Candide“). 

WESOŁY KĄCIK. 

Rekord. 
Jingoizm jest, jak wiadomo, doprowadzo- 

ny do  przesa szowinizmem amerykańskim, 

Podczas wojny hiszpańsko-amerykańskiej w pe- 

snym barze przy Broadway toczyła się rozmowa 

na temat bitwy pod Santjago. 
“| — Hiszpanie, rzecze któryś z Jingosów, mie- 

li pięciuset zabitych. 
— A z naszej strony? — pyta drugi. 
A na to jngo z flegmą: 
— Pięć noworodków!!! 

  

4 

„ 

» 

czasie zdobyla sobie rynek znana od 100 lat, niedošcignio- 

nej jakošci, najbardziej poszukiwana na rynkach šwiato- 

wych herbata angielska $ 

LYONS'a 
w Wilnie: Antoni Januszewicz, ul. Zamkowa 20-a; Igna- 

cy Dagis, ul. Wielka 8; I-sza Wileńska Spółka, ul. Wileńska 36; Kle- 

mens Węcewicz, ul. Mickiewicza 7; Piotr Kalita, ul. Wielka 19; Alfons 

Urbanowicz, ul. Uniwersytecka 2. 

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

Kino-Teatr 

„NGLIÓŚ” 
Wileńska 38. 

podajcie bezzwłocznie swe adresy, aby Otrzy- 
mać zupełnie bezpłatnie i opłacony pat. 

nowy sprzęt radjowy. Cel—reklama—Kra- 
ków IX. Skrytka Nr. 4. 2094 
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DOKTOR MEDYCYNY 

R. CIMALGŃ 
Choroby weneryczne | skóre. 
Eleztroterapja,  diatermia, 

słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiei 9—2 | 5—7. 1492 

Dr. Renigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

9—12 i 4—8. 

Mickiewicza 4, 
tel. 1090. _W.Z.P. 39 | 1490 

DOKTÓR 

BLUMOWIGZ 
Choroby weneryczne, syfi- 

lis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9—1 i 3—7. Niedziela 

9—1. (Telef. 921). 

Akuszerka 

arja Brzezlna 
Magistrat m. Wilna. przyjmuje od 9 rano do 7 w. 

Autobus. 
Elkinda, 

kursujący pomiędzy 
Mołodeczno - Iwieniec 
w nocy od dnia 10 lipca 

r. b. będzie kursować 

* dzień. 2096-2 

Akwizytorzy 
i akwizytorki 
do oryginalnej nowości 

poszukiwani. 
Zgłaszać się: „Biuro”, Za- 

walna 58, m. 10b do go- 

dziny 12-. ed połudn. ziny 12-ej przi PoSA 

Dnia 1 b. m. 
-w Wilnie obok Dworca 

przed Ostrą Bramą 

znaleziono | 
bilet doteryjny II klasy, o- 
bligację pożyczki dolaro- 

wej, pieniądze w złotych 
polskich i dolarach. Ode- 
brać można w Warszawie, 

w 21 Warszawskim pułku 

piech. od por. WAD 

Do nabycia 

1973-11 

  

  

PARTER od 1 zł., Balkon 70 gr. Wielki podwójny program. Porywający film erotyczny 

66 W: Ё i h kino-ro- 

1) „Rozwiedźmy się”. mans 'W rol. słów. pikantna | czarująca 
. 9 h L Н 

(wiar Gibson. © rese 
° 46 Sensacja 

węka » „Paryż w Letargu“ iimov:. 
Początek 6 godz. 6-ej, ostatni seans o godz. 10 15. 2098 

Parter od 80 gr. Dziś przed wysłaniem do Kolonii Polskiej w Ameryce ukaże się na żą- 

danie publiczności poraz ostatni w Wilnie wielki tm ze, Złotej Serji Do! eku 

dramat » ° w-g genjalnego utworu Ча- 

czem się nie mówi... GS Zsyois 
tez i kr 

byeli Zapolskiej. W roli 

tytułow lubienica Jadwiga Smosarska (Frania), KAZIMIERZ JUSTIAN 

Nadprogram. Arcywesoła farsa w 2 akt. „PRÓBA OGNIOWA”. Początek o g. 5.30, ostatni 10.25. 2099 wil. publiczności 
(Krajewski ). 

Dziś! ass ° : 
Poraz pierwszy w Wilnie Blaski 1 nędza życia kurtyzany = 

dramat współczesny w 12 w.akt. Zmodernizowana przeróbka znakomitej powieści Balzaka, spolszczo- 

nej przez Boya-Żeleńskiego. Reżyserował Manfred Noa. W rol.główn.: wytworna Andree la Fayette 

i „król niesamowitej maski" Paweł Wegener. Wzruszająca, pełna emocjonujących momentów treść! 

Niesamowita gra potentata ekranu | Genjslna realizacja poszczególnych etapów akcji! Sensacyjne podło- 

że! Olśniewający przepych wystawy. Przepych i nędza współczesnego życia paryskiego—dwa środowi- 

Ska: wielki świat i półświatek. i 2100 

        
     

         

     

    

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

Informacje z rynków drzewnych całego świata 

Rozporządzenia władz w sprawach leśnych i drzewnych 

Całokształt leśnictwa, przemysłu drzewnego i leśnego 

Traktuje tylko 1626 

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

Warszawa, Piękna 13, Telefon 112-96. 

    

S
U
"
.
 

"KINO 

„ИЫ 
Mickiewicza 22. 

Kino 

Ика у` 
Wielka 42. 

  

      

OBWIESZCZENIE | 
Magistrat m. Wilna niniejszem podaje do ogól- 

Od da. 5 do 8 mę r. b. włącznie będzie wyświetlany film: nej wiadomości, że w dniu 7 i 14 lipca r. b. o godz. 

i spaniały dramat w 10 aktach z wielkiego sezonu 16-ej rano w sali licytacyjnej przy ul. Trockiej Nr. 1 

Irólowa or WYŚCIJOWEO. wyścigowego. W rolach głównych: Gertruda Astor, e gia sita is się BZ. A 

1. Farrell, Mc. Donałd i Henny Walthal. Nad program: 1) „Jak powstają skrzyp- У Р, е 

ce“ w 1 akcie. 2) „Brewerje urwisa* kom. w 1 akcie. Ostatni seans o godz. 10-ej. Orkie- kwestrowanych ruchomości u poszczególnych płat- 

stra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Następny program: „Bohater dzikiej Kanady". Kasa ników. 

czynna od godz. 5.30, w niedziele i święta od godz. 3.30, początek seansów o godz, 6-ej, W nie- 
2087 

—laski, 2101 ® 

dziele i święta o godz. 4-ej. Ceny miejsc: parter 80 gr., balkon 40 gr. 

M rybolówsi i WĘ dk spiningowe, 

żyłki, sznury, haczyki i różne nowości. 

Sklep materjałów J Arkin a Wileńska 32. 

® , piśmiennych Wilno, › 

ME Przy zakupach prosimy naszych Sz. 

akcja | Administrac fleńska 3. Tel. 99, C: od godz: 9—B ppoł. Naczelny redaki od 2—3 

= p Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł, Oślaszenia „A о4 9 R 

<BNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką 1:l. CENA OGŁOSZBŃi sa podstową 4 zł. Zagr: wiersz milimetrowy przed 

0 i Н kresika jdesłana—20 £r. wiersz —599/0 sa i tabelo' 
zia mieszkaniows—1 (za wiersz pstiiow7) Kronika rekl—sa в gr. (za Sito dla poskukująsys) sz ai a cytrowe we o. 

Dddsiał w Grodnie Orzeszkowej 5, tol. 

Wydawca: „Kurjer Wileński", s-ka z ©gr. dp, Tew. Wyć, „Pogeś”, Druk. „Pax“, ul. św. Ifnaceze 5. 

Miejski Kinematograt 

Kalturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

(Ostrobramska 5) 

  

Zgubioną 
książkę wojskową. wydaną 

przez P. K. U. Święciany, 

na im. Bronisława Czy- 

żewskiego, rocznik 1898, - 

zam. w folw. Stanułowo, | 

unieważnia się. 2093 

ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 1491 

Wydaje się mieszkanie 
z 3 pokoi i kuchni. Do- 

gier de Paris 
anien w pobliżu Paryża (20 min.). 
leże powietrze, Avenue 11, No- 

LA VARENNE (Seine). Stenografja, 
handlowość i język francuski. 1890 

2 ‚ 

Czy zapisałeś się na członka 
L. O. P. P.? We” Jagiellońska 3. "1753 

Czytelników powoływać się na ogloszenia w „Kurjerze Wilefiskim“. “2887 

10 d0'10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja ni 
„K. O. 80.150, Drakūrbia ul. bw. tgoścego 5. Tal da: r 00 

tekstem—25 tekście I 1 Ilstr. — 30..gr., III i IV str: — 25 gr., za teksten—10 gr., ogłosze- 

t i a drade), 12 z dia miejsca "10/0 dioGej,  Zagcauiczne Ši drożej. 

termmiau druku Ogłoszeń. trasia zastrzega dobie. prawo zmińny 

Redakter odpowiedzialny Józef Jurkiewicz, 

Pensjonat dla młodych 
Dobre odżywianie, św 
vembre 18. 

  

aktor działu gospodar: uje od 
A LL 7 — 9 wiecz. Konto Gs FA:


