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Hirt sowiecko-niemiecki. 
Proces szachtyński, jak wiadorso, 

' był przyczyną silnego oziębienia sto- 
sunków pomiędzy ZSSR. a Niemcami. 
Podjęte na krótko przed wykryciem 
aiery w Donbasie i aresztowaniem 
inżynierów niemieckich rokowania, 
mające na celu rewizję i uzupełnienie 
traktatu w Rappalo, zostały przerwa- 
ne..W Niemczech aresztowanie inży- 
nierów spotkało się niema! w całej 
prasie z wyjątkiem komunistycznej 
z bardzo ostrą oceną i krytyką So- 
wietów jako państwa, z którem Niem- 
cy utrzymywały więcej niż poprawne 
stosunki dyplomatyczne i handlowe. 
Prasa sowiecka z swojej strony zaa- 
takowała politykę niemiecką, oskarża- 
jąc niemieckie siery gospodarcze o 
udział w przygotowywanej interwencji 
państw 'kapitalistycznych, czego proces 
doniecki ma być dowodem. Polemika 
prasowa, ciągnąca się sporo czasu, 
bynajmniej nie stwarzała pomyślnej 
atmosfery dla likwidacji zatargu. 

Oświadczenia Rykowa i Kalinina 
poczynione prawdopodobnie pod wpły- 
wem Cziczerina usiłowały złagodzić 
oskarżenie skonstruowane przy wy- 
kryciu spisku kontrewolucyjnego w 
Zagłębiu Donieckim, w części gdzie 
była mowa o udziale inżynierów firm 
niemieckich. Łagodzenie to jednak nie 
przyniosło zbyt wielkich zmian, chłód 
i pewne naprężenie pomiędzy Moskwą 
a Berlinem pozostał, toczący się pro- 
ces szachtyński stanowił szkopuł tru- 
dny do ominięcia. Niemałe więc musi 

zbudzić zdziwienie zmiana, jaką od kil- 
kunastu dni mamy możność zaobserwo- 
wać w prasie sowieckiej i niemieckiej. 
Zamiast poprzedniej zgryzliwości, ton 
uprzejmy i miły, wiele reweransów i 
i komplimentów. Cóż się stalo, co 
jest powodem zmiany nastrojów w 
Berlinie i Moskwie? 

Powodem, który ułatwił przejście 
od zarzutów do komplimentów publi- 
cystom sowieckim i niemieckim, jest 
podróż powrotna min. Zaleskiego z 
Genewy i jego przemówienia w Pa- 
ryżu i Brukselli. Hałas, podjęty przez 
prasę niemiecką, odbił się głośnem 
echem w Moskwie. Niemców najbar- 
dziej dotknęło oświadczenie min. Za- 
leskiego, iż ten, kto nawołuje do po- 
kojowej rewizji traktatów, działa 
przeciwko pokojowi, tak samo jak 
ten, kto nawołuje do rewizji z bro- 
nią w ręku; oraz stwierdzenie, że je- 
żeli ktokolwiekbądź ma w ręku 
pewne gwarancje, mogące zabezpie- 
czyć pokój, temu nie wolno jest tych 
gwarancyj oddawać bez zastąpienia 
ich innemi gwarancjami pokoju. W 
Berlinie dopatrzono się w tem pro- 
testu Polski przeciwko ewakuacji 
Nadrenji, do czego, jak wiadomo, dą- 
ży przedewszystkiem polityka nie- 

. miecka. Prasa sowiecka potraktowała 
oświadczenia min. Zaleskiego z innej 
beczki. Publicyści z „Prawdy“ i „Iz- 
wiestji“ zajęli się wynajdywaniem i 
oświetleniem sprzeczności, jakie obec- 
nie panują pomiędzy państwami ka- 
pitalistycznej Europy, a przedewszyst- 
kiem pomiędzy Francją a Niemcami. 
Ponieważ trudność zlikwidowania 
zatargu z Niemcami grozić może So- 
wietom izolacją w Europie, nic więc 
dziwnego, że w Moskwie skwap- 
liwie chwycono si“ okazji, aby na 
rachunek Polski zlikwidować przykry 
dysonans, wywołany przez areszto- 
wanie inżynierów niemieckich w Don- 
basie. Flirt. prasowy  niemiecko-So- 
wiecki jest w pełnym toku. Czy da 
jakieś konkretne rezultaty, o tem na- 
pewno niedługo się dowiemy. N. 
AST NET IAA GRETA ESTA 

Powodzenie & ргос. premjowej 
pożyczki inwestycyjnej. 

WARSZAWA, 26.VI. PAT. Zainte- 
resowanie 4 proc. premjową pożyczką 
inwestycyjną, emitowaną obecnie przez 
skąrb państwa jest wielkie, O czem 
świadczy tłumny napływ klijenteli do 
kas instytucyj, przyjmujących zapisy 
na obligacje. 

W związku z tem okazała się ko- 
nieczność otwarcia dodatkowych kas 
w tych instytucjach, ażeby umożliwić 
szybką obsługę klijenteli. 

Bilans Banku Polskizgo w dru- 
giej dekadzie Czerwga. - 

WARSZAWA, 26. VI. Pat: Bilans Ban- 
ku Polskiego w drugiej dekadzie czerwcą 
br. przedstawia się jak następuje: pozycje 
kruszce 573.6 miljonów; waluty, dewizy i 
należności zagraniczne 517.1 miljonów, 
wykazują zmniejszenie o 15,7 milj. zł. do 
łącznej sumy 1,090,700,000 zł. © 

Waluty i dewizy nie zaliczone do 
pokrycia zmniejszyły się o 1,900,000 Zł. 
(do 208,600 tys. zł.) Portfel wekslowy 
zmniejszył się o 3 miljony złotych do Su- 
my 564,700,000 zł. Natychmiast płatne 
zobowiązania 613,600,000 zł. i obieg bile- 
tów bankowych 1.070,800,000 zł. zmniej- 
szyły się łącznie o 25,200,000 zł. do sU- 
my 1,684,400 tys. zł. 

Przejęty do zapasów Banku stan pol- 
skich monet srebrnych i bilonu zmniejszył 
się © 1,8 milionów złotych do sumy 2,1 
miljonów złotych. inne pozycje nie wyka- 
zują większyh zmian. 

Oszystkie narody soiata muszą wy- 
rzec się wojny. 

Teksf projekiu Kelloga doręczony min. Zaleskiemu. 
WARSZAWA, 26 VI. PAT. Poseł Stanów Zjedn. w Warszawie 

Stetson wręczył p. ministrowi spraw zagranicznych z polecenia swego rządu 
notę, datowaną dnia 23 czerwca 1928 w sprawie paktu antywojennego z 
propozycją przystąpienia Polski do tegoż paktu. 

Do noty dołączony jest projekt paktu, odpowiadający pierwszemu 
projekiowi amerykańskiemu, lecz rozszerzony. 

„. Analogiczne dokumenty zostały skierowane do rządów: Francji, 
Wielkiej Brytanji i dominjów, Niemiec, Włoch, Japonji, Belgji i Czechowacji. 

Projekt amerykański brzmi jak następuje: 
Prezydent Stanów Zjedn., Prezydent Repubiiki Francuskiej, 

JKM. Król Belgijski, Prezydent Republiki Czechosłowackiej, JKM. 
Król Wielkiej Brytanii, lilandji i Brytyjskich dominiów zamor- 
skich, Prezydent Rzeszy Niemieckiej i JKM. Król Włoski, JCM. 
Cesarz Japonii, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w głębokiem 
poczuciu wysokiego obowiązku działania dla rozwoju dobra ludzkości, w 
przekonaniu, że nadeszła pora, kiedy szczere wyrzeczenie się wojny, jako 
narzędzia polityki narodowej, powinno nastąpić w celu uwiecznienia poko- 
jowych i przyjacielskich stosunków, obecnie istniejących między ich  naro- 
dami, w przekonaniu, że wszelkie zmiany w ich stosunkach wzajemnych 
winny być poszukiwane tylko za pomocą środków pokojowych, winny być 
wynikiem pokojowego i uporządkowanego postępowania, a że któremu- 
kolwiek: należącemu do niniejszego paktu mocarstwu, które w przyszłości 
podejmie się przeprowadzenia swych narodowych interesów przez ucieka- 
nie się do wojny, winny być odmówione korzyści, wypływające z tego 
traktatu—w nadziei, że zachęcone przez ich przykład wszystkie inne naro- 
dy Świata przyłączą się do tego wysiłku ludzkości, a przez przystąpienie 
do niniejszego traktatu z chwilą jego wejścia w życie wprowadzą swe na- 
rody w orbitę dobrodziejstw tego postanowienia, łącząc w ten sposób cy- 
wilizowane narody Świata we wspolnem . wyrzeczeniu się wojny, jako na- 
rzędzia ich narodowej polityki, — postanowili zawrzeć traktat i w 
tym celu naznaczyli swoich pełnomocników Prezydenta Stanów Zjedno- 
czonych, Prezydenta Republiki Francuskiej i t. d. którzy po wzajemnem 
przedstawieniu swych pełnomocnictw zgodzili się na następujące artykuły: 

1. Wysokie układające się strony oświadczają się uroczyście 
w imieniu swych narodów przeciwko postępowaniu wojenne- 
mu, jako środkowi rozstrzygania konfliktów międzynarodowych 
oraz wyrzekają się go, jako narzędzia narodowej polityki ws 
swych wzajemnych stosunkach. 

2. Wysokie układające się strony zgadzają się. ażeby regu- 
lowanie lub rozstrzyganie wszelkich wynikłych między nimi 
różnic lub konfliktów, jakiejkolwiek natury bez względu na ich 
genezę, dokonywane były nigdy inaczej, jak tylko na drodze 
pokojowej- | 

3. Traktat ten ma zostać ratyfikowany przez wysokie ukła- 
dające się strony, wymienione w załącznikach w sposób zgodny 
z ich konstytucją państwową i obowiązywać ma po złożeniu 
dokumentów ratyfikacyjnych. Ńiniejszy traktat pozostanie po 
wejściu w życie. jak zarządzono w paragrafie poprzednim, ot- 
wartym tak długo, jak będzie potrzebne dia przystąpienia 
wszystkich innych państw. 

Każdy dokument zaświadczający przystąpienie państwa, będzie złożo- 
ny w... i niezwłocznie po złożeniu wejdzie w życie między państwem, któ- 
re się w ten sposób przyłączą do traktatu, a innemi państwami już doń 
należącemi. Dalsze ustępy ustalają tylko sposób ratytikacji i języki, w któ- 
rych teksty mają być sporządzane, iraRcuski i angielski. 
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Wywiad z Marszałkiem lgnacym Daszyńskim 
w dzienniku wiedzńskim. 

WIEDEŃ, 26.VI. PAT. W wywiadzie, udzielonym korespondentowi 

dziennika „Reichspost', marszałek Sejmu Daszyński oświadczył w sprawie 

przyszłości parlamentaryzmu w Polsce, że obecny Sejm pracuje pilnie 

i celowo, mając owocne poparcie rządu, który udzielił komisjom sejmowym 
bardzo szczegółowych iniormacyj w omawianych kwestjach. 

W dalszym ciągu wywiadu Marszałek Daszyński oświadczył, że 
wyboru swego па Marszałka Sejmu nie uważa za demonstrację, gdyż 

kandydował niedlatego, ażeby wywołać napięcie w stosunkach pomiędzy 
rządem a parlamentem. 

Na zapytanie w sprawie korytarza Marszałek Daszyński podkreślił, 

że w tym względzie panuje wśród wszystkich stronnictw polskich zgodne 

zapatrywanie, że obszary te są wyłącznie czysto polskie. 

Sfosunki polsko-czeskie 
Zakończenie rokowań w sprawie traktatu handlowego. 
PRAGA, 26.VI. PAT. Prasa donosi, że rokowania handlowe z Polską 

zostały już ukończone i że chodzi obecnie tylko o ustalenie tekstu umowy. 
Pisma, zwracając uwagę, że trudności, jakie się wyłoniły ostatnio, a mia- 
'nowicie to, że umowa może być ratyfikowana dopiero po zebraniu się 
Sejmu na sesję jesienną, mogą być usunięte w ten sposób, że umowa 
zostanie wprowadzona w życie rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy” 
pospolitej. 

Podpisanie ramowej umowy handlowej. 
WARSZAWA, 26. VI. PAT. Polsko-czeskosłowackie rokowania han- 

dlowe zakończone zostały w dniu dzisiejszym w Warszawie podpisaniem 
czterech protokułów do ramowej umowy handlowej, zawartej 23 kwietnia 
1925 roku. Protokuły te nowelizują listy zniżek konwencjonalnych udzie- 
lonych sobie wzajemnie przez obie strony. 

Protokułu w niczem nie naruszają wyżej wymienionej umowy i będą 
w najbliższym czasie przez obie strony przedstawione do ratyfikacji po- 
wołanym do tego czynnikom. Jednocześnie zostały ustalone zobowiązania, 
regulujące eksport czeski do Polski, oraz wymienione noty, przedłużające 
dotychczasową umowę naitową. i į 

Protokuły podpisał ze strony Czechosłowacji dyrektor departamentu 
MSZ w Pradze Frydman, a z ramienia Polski podsekretarz stanu w MSZ 
Afred Wysocki i dyrektor departamentu handlowego M-stwa Przem. i H. 
Mieczysław Sokołowski. 

Przypuszczalna obsada fek w nowym gabinecie 
ь | RZESZY. 

Kanelerzem zostanie socjalista Merman Miiller. 
BERLIN, 26 VI. PAT. Posłowi socjalistycznemu Hermanowi Miillerowi 

nie powiodło się dotychczas przeprowadzić obsadzenie 7 tek na ogólną 
liczbę 12. 

Kanclerzem ma zostać socjalista Herman Miller, ministrem spraw 

wewnętrznych socjalista Sewering, finansów - socjalista Hilierding, spraw 
zagranicznych —Stresemann (niem. partja lud.), gospodarki —Curtius (niem, 
part. lud.) Reichswehry Groener (bezp.), poczty Schaetzel. Pos. Muller 
ma przedłożyć prezydentowi Hindenburgowi do zatwierdzenia listę gabinetu 
niepełną. Dwie lub trzy teki pozostały narazie nie obsadzone. 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO-—Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
GR 

IFWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LiDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

  

POSTAWY—j. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—"ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WIL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego | 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

  

Ronieczne porozumienie francusko-o oskie. 
Rzym, 20 czerwca. 

Zawsze byliśmy zwolennikami po- 

rozumienia irancusko- włoskiego. 

Wiemy, iż jego realizacja w powo- 

jennej Europie jest rzeczą trudną. 

Nie powód to jednak, aby zeń  rezy- 

gnować. Polityka i publicystyka  pol- 

ska mają obowiązek dyskretnie pra- 

cować w miarę sił i możności nad 

torowaniem gruntu owemu porozu- 

mieniu, od którego w znacznej mie- 

rze zależy utrzymanie pokoju euro- 

pejskiego. 
Wiemy dobrze, iż we Francji nie 

wszyscy sobie życzą Ścisłej z Wło- 
chami współpracy. Wrogie faszyzmo- 

wi czynniki lewicowe chętnie poświę- 

cają interes narodowy na ołtarzu 

swych masońskich nienawiści. Wielu 

Francuzów, uprawiających politykę za- 

graniczną mniejszego oporu, bardziej 

wierzy w Locarno, niż w pożytek po- 

rozumienia z ;Rzymem. Ci ostatni 

przecież nie są doktrynerami: rzeczo- 

we argumenty mogą im przemówić 

go przekonania. jest jeszcze jedna, 

największa może trudność na drodze 

francusko-włoskiego porozumienia, a 

mianowicie trudność psychologiczna. 

Włosi dopatrują się u Francuzów 

drażniącego ich tonu wyższości i lek- 

ceważenia, prowadzącego nieraz aż do 

pomniejszenia istotnego wysiłku mo- 

ralnego i materjalnego Włoch w cza- 

sie wielkiej wojny. 

Mimo wszystko, sprawa porozu- 

mienia się z Włochami beznadziejną 

we Francji nie jest. Jesteśmy przeko- 

nani, że zwolennicy współpracy dwu 

wielkich narodów łacińskich mogą w 
Paryżu zwyciężyć. A w Rzymie? 

Aby na to móc odpowiedzieć py- 

tanie - pojechaliśmy do Rzymu. Roz- 

mawialiśmy tu z szeregiem najwybit- 

niejszych osobistości faszystowskich; 
przeprowadziliśmy . takze ankietę w 

kołach dyplomatycznych stolicy Włoch. 
Rezultat tego badania jest pomyślny. 

Na szczytach wyczuwa się tu wszę- 

dzie zrozumienie dziejowej doniosło- 

Ści tego faktu, jakim będzie szeroka, 

szczera i trwała współpraca francusko- 

włoska. W swej mowie z 5 czerwca 

mówił w Senacie Benito Mussolini, że 

stosunki irancusko-włoskie w  ostat- 

nich czasach „znacznie się poprawiły”, 

że obecne rokowania francusko-wło- 

skie toczą się w dwu kierunkach: po 

pierwsze — przygotowania „szerokie- 

go paktu przyjaźni”; po drugie — 

„likwidowania poszczególnych rozbież- 

ności". Podkreślił także „Duce* do- 

niosłość ogólnego układu z Francją, 

albowiem „układ taki utrwali pokój w 

Europie"... 
Z owych rozbieżności, o jakich 

wspomniał Mussolini załatwiono już 
jedną, a mianowicie sprawę Tangeru: 

Włochy, wielkie mocarstwo śródziem- 

nomorskie, nie mogły być w zarzą- 

dzie tego wolnego miasta i portu 
nieobecne; Francja to zrozumiała i 
zgodziła się na dopuszczenie Włoch 
do organizmów zarządzających na 

zasadzie równości z mocarstwami, 
* które dotychczas Tangerem admini- 

strowały (Francja, Hiszpanja i W. 

Brytanja). Takich „rozbiežnošci“ jest 

więcej. Wspomnimy tylko O rywali- 

lizacji francusko-włoskiej w Abisynji 

o nieustalonei granicy trypolitańsko- 

tunetańskiej i o niepewnej sytuacji 
Włochów w Tunisie. Następnie waž- 

ną bardzo rzeczą jest tu wzajemne 

wyjaśnienie polityki Francji i Włoch 

wobec Jugosławii. Włosi nie rozu- 

mieją, dlaczego Francji zależało na 

podpisaniu paktu przyjaźni z Belgra- 

dem, zanim wogóle rozpoczęła roz- 

mawiać rzeczowo z Rzymem; posą- 

dzają dyplomację francuską O ten- 

dencje, które były uzasadnione za 

czasów Ludwika XVl-go, ale które 

dziś osądzane są nad Tybrem jako 

przestarzałe, nieodpowiadające real- 

nemu układowi stosunków w Euro- 

pie, a w skutkach tylko ujemne i dla 

Francji i dla pokoju. 

W odinji publicznej włoskiej z 
łatwością można to wyczuć duże £po- 

drażnienie i duży żal do Francji z 

powodu tonu, w jakim Paryż z Rzy- 

mem do niedawna jeszcze rozmawiał, 

oraz z powodu lekcewažącego  sto- 

sunku znacznego odłamu opinji fran- 

cuskiej nietylko do politycznych żre- 

windykacyj włoskich, ale nawet do 

wysiłków Włoch w dziedzinie reorga- 

nizacji państwa, oraz ich twórczości 

umysłowej. Wszyscy moi włoscy roz- 

mówcy podkreślali jednak z mocą, źe 

to podrażnienie nie wynika z zasadni- 

czo  antyirancuskiego _ stanowiska 

Włoch: jest ono tylko reakcją na 

nastroje francuskie wobec Włoch i 

zniknie bardzo szybko, kiedy Włochy 

będą mogły stwierdzić, iż owe na- 

stroje uległy pomyślnej dla nich 
zmianie. 

Francja niewątpliwie prowadzi w 

powojennej Europie politykę w ogól- 

nym zarysie mądrą i przewidującą. 

Francja rozumie, że najpewniejszą 

podstawą pokoju są istniejące trakta- 

ty. Aby jednak hasło utrzymania 

traktatów było polityczną rzeczywis- 

tością—trzeba je oprzeć na trwałym 

systemie. Nie uważamy układów lo- 

carneńskich za jakieś niefortunne po- 

sunięcie, ale nie uważamy też Locar- 

na za taki system. Systemem jest so- 

„jusz francusko-polski, oraz układy 

Francji z Belgją i Małą Ententą, ale 
obawiać się należy, czy w chwili nie- 

bezpieczeństwa system ten okaże się 

dostatecznie mocnym. Trzeba doń 

wprowadzić Włochy, trzeba go shie- 

rarchizować i dać w nim Włochom 

miejsce równorzędne z Francją. 

Cena takiej przebudowy jest sto- 

sunkowo niewielka. Włosi nie chcą 

ani Nicei, ani Korsyki, ani Tunisu. 

Posądzanie ich o takie zamiary jest 

złą wolą. Ale, aby zawsze być panią 

swych komunikacyj z Afryką północ- 

ną, aby utrzymać swą faktyczną he- 

gemonję w zachodnim basenie morza 

Śródziemnego—nie powinna Francja 
stawiać żadnych przeszkód ; pokojo- 

wej i ekonomicznej ekspansji włośkiej 

w basenie wschodnim tego , wspólne- 

go „mare nostrum'* 
Kazimierz Smogorzewski, 

PEADL E SEO TESETSETETAISYI 
Petersburg portem lotniczym. 

Międzynarodowy kongres badaczy 
ziem polarnych przy pomocy  przelo- 
tów, który w dniach najbliższych 
otwarty zostanie w Leningradzie, zwró- 
cił ponownie uwagę miarodajnych 
czynników na miasto to, jako na 
przyszły port lotniczy. 

Na kongresie leningradzkim omó- 
wiony zostanie projekt komunikacji 
lotniczej między Europą zachodnią a 
Azją poprzez olbrzymie tereny Rosji. 
Zdaniem profesora Worobjewa i innych 
fachowców, Leningrad powinien stać 
się punktem oparcia przyszłej napo- 
wietrznej floty transsyberyjskiej. Zna- 
czeniem Leningradu, jako portu lotni- 
czego, zajmują się nietylko teoretycy, 
lecz także i praktycy. Bardzo wiele 
uwagi poświęca naprz. sprawie tej 
znane niemieckie towarzystwo lotni- 
cze „Lufthansa“. Obliczono już, że 
przy umiejętnej organizacji  napo- 
wietrznej floty transsyberyjskiej podróż 
z Berlina do Pekinu trwać będzie 4--5 
dni. Zaznaczyć tu należy, że drogą 
morską podróż z Hamburga do To- 
kio trwa od 30—40 dni, a koleją że- 
lazną 12—14 dni. 

Według dotychczasowych  projek- 
tów na linji Europa zachodnia — Azja 
(przez Leningrad) kursować będą sa- 
moloty 3—4 lub 5-cio motorowe, któ- 
re byłyby w stanie przewozić jedno- 
razowo 10 15 pasażerów. Przez 
wzgląd na stosunkowo długi czas 
podróży samoloty te urządzone by- 
łyby z całym komfortem. Z 
chwilą, kiedy sprawa. wybudowania 
portu lotniczego w Leningradzie zo- 
stanie zadecydowana, można będzie 
przystąpić do realizacji projektu sta- 
łego połączenia samolotowego między 
Europą zachodnią i Azją. 
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Przed nową demonsfracją 
wojenną w ZSSR. 

Latem roku bieżącego powtórzona 
zostanie zeszłoroczna próba demon- 
stracji wojennej, znana powszechnie 
pod nazwą „Tygodnia obrony“- 

W roku bieżącym „Tydzień obro- 
ny' odbędzie się w czasie od 15 — 22 
lipca. Poszczególne organizacje so- 
wieckie z towarzystwem  awiacyjno- 
chemicznem JAwiochim) na czele już 
teraz zajęte są jednak gorączkowemi 
przygotowaniami do „Wojennego ty- 
godnia“, którego głównem zadaniem 
będzie próba sprawności obronnej 
ludności cywilnej ZSSR na wypadek 
wojny. Przygotowaniami do „Tygod- 
nia obrony“ zajęte są nie'tylko orga- 
nizacje obrony powietrznej i chemicz- 
nej państwa, lecz i wszystkie organy 
partyjne, związków zawodowych nie 
wyłączając. Specjalnie żywy udział w 
tegorocznym „Tygodniu obrony" ma 
wziąć ogólno-związkowa organizacja 
młodzieży komunistycznej. 

W czasie „Tygodnia obrony" 
przeprowadzona zostanie w caleį 
Rosji zbiórka na rzecz „Funduszu 
masowej roboty Towarzystwa Awia- 
cyjno-chemicznego“. Cała kampanja 
„Tygodnia obrony* odbywać się bę- 
dzie pod hasłem wzmożenia zaintere- 
sowania ludu pracującego dla armii 
czerwonej i dla sprawy przysposobie- 
nia wojskowego. 

Program lipcowego „Tygodnia ob- 
гопу“ przewiduje między innemi: zwie- 
dzanie formacyj wojskowych przez 
ludność cywilną, parady wojska przy 
udziale ludności cywilnej, demonstro- 
wanie ataków chemicznych i sposo- 
bów walki z niemi i t. d. Ponadto w 
„Tygodniu obrony" będą miały miej- 
sce uroczyste otwarcia krążków wo- 
jennych, rozmaite wojenne popisy, 
zawody i t. d. We wszystkich więk- 
szych miastach odbędą się ponadto 
wiece pod gołem niebem i akademie, 
poświęcone sprawom obrony pań- 
stwa. 

W dniach 15 — 22 lipca cała 
unja sowiecka przejstoczy się niejako 
w jeden wielki obóz wojenny, które- 
go cała uwaga skierowana będzie na 
sprawę obrony państwa. 

UEREEREB TTE WISEOZZOZPETDOEOCZA 

Przyjazd delegacji litewskiej do 
rokowań w sprawach gospodar- 

cza-franzyfowych. 
WARSZAWA, 26.VI. PAT. Dnia 

21 b. m. o godz. 9-ej wiecz. przyby- 
wa do Warszawy pociągiem gdańskim 
delegacja litewska na konierencję w 
Sprawach gospodarczo - tranzytowych. 
W skład  delegacjj pod przewod- 
nictwem Zauniusa wchodzą: Norkau- 
tis, Sobolauskas, Struoga, Dobkie- 
wicz, Karys i Szuman, 

Konwenć demokrafyczny. 
w Housfon. 

HOUSTON, 26.V1. PAT. Dziś od- 
bywa się tutaj konwent demokratycz- 
ny, który wyznaczy demokratycznego 
kandydata na stanowisko prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. W związku z 
tem przybyło wczoraj do Houston 
przeszło 25 tys. osób. Wszystko zda- 
je się wskazywać na to, że kandyda- 
tem obrany zostanie gubernator No- 
wego Yorku Smith - antyprohibicjo- 
nista. 

Próha największego samolofu 
angielskiego. 

. „ LONDYN, 26.VI, PAT. Jutro odbę- 
dzie”się nad Londynem pierwszy lot wy- 
kończonego niedawno największego z doty 
chczas wybudowanych samolotów Fangiel- 
skich. Jest to jednopłatowiec, ważący 14 
tonn o_3 silnikach typu Kondor siły 
łącznej 2.100 HP. Długość samolotu wyno- 
si 75 stóp. Rozpiętość skrzydeł 150 stóp. 
Samolot jest pięć razy większy od przecię- 
tnego jeanoosobowego samolotu. 3 

LETNISKO w okolicach Wilna 
w uroczej miejscowości w pobli- 
żu Zielonych jezior w folwarku, 
dogodne pokoje lub mieszkanie 
z całodziennem utrzymaniem. į 
Las, ogród owocowy, warzywny, 
komunikacja dogodna. Informacje K 
dokładne dowiedzieć się Lubel- @ 
ska 3 m. 2, od godz. 9—11 ra- @ 
no i 5—7 p.p. | 
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WOJEWÓDZKI KOMITET REGJONALNY. 
Przemówienie Wojewody Władysława Raczkiewicza na posi““ 
dzeniu organizacyjnem Wojewódzkiego Komitetu Regjonalnego. 

Otwierając dzisiejsze zebranie, mam 
zaszczyt złożyć jaknajgorętsze po- 
dziękowanie wszystkim, którzy  ze- 
chcieli na nie przybyć, gdyż tem sa- 
mem zadokumentowali swoje zainte- 
resowanie sprawą naszego regjona- 
lizmu z jednej strony, a z drugiej 
strony temi zasadami, które regjona- 
lizm wysuwa jako podstawę najlepszej 
metody rządzenia wspólnie ze społe- 
czeństwem. Konstytucja nasza już w 
swoich podstawach wyraźnie podkreś- 
la, że zasady decentralizacji i deko- 
centracji są temi momentami, które 
będą przeważały w rozwoju naszego 
życia państwowego i społecznego i 
jeżeli jeszcze nie wszystko pod tym 
wzgledem zostało wykonane, tem- 
niemniej posuwamy się stale naprzód 
w kierunku rozwoju naszego Samo- 
rządu terytorjalnego. Jakkolwiek wie- 
le jeszcze zostało do zrobienia, jed- 
nakże niewątpliwie w _ najbliższej 
przyszłości podstawa samorządu na- 
szego harmonijnie skonstruowanego 
od dołu do góry będzie uskutecznio- 
na. W dziedzinie dekocentracji,,zwłasz- 
cza w ostatnim czasie przeprowadzo- 
no również w tym kierunku cały sze- 
reg posunięć, które, jak to jest zresztą 
ogólnie znane, przynoszą wyrażne 
korzyści. 

Jeżeli w dziedzinie życia gospo- 
darczego w stosunku do potrzeb te- 
renu małego, większego i jeszcze 
większego terenu — przypuśćmy gminy, 
powiatu czy województwa, samorząd 
daje gwarancję, że przy współudziale 
szerokich warstw ludności przez swych 
delegatów uwzględniony będzie cały 
szereg istotnych potrzeb danego te- 
renu, to temniemniej należy powie- 
dzieć, że w granicach samorządu nie 
są właściwie wyczerpane wszystkie 
zagadnienia _ gospodarczo-kuituralne 
tego terenu, że jest jeszcze cały sze- 
reg kwestyj, które wychodzą poza 
ramy samorządu, a które wymagają 
pieczołowitej opieki. Jeżeli więc dzi- 
siaj w myśl zresztą ogólnych dyre- 
ktyw naszego Rządu pozwoliłem so- 
bie prosić Panów na to zebranie, to 
dlatego, ażeby jednocześnie zwrócić 
się do Panów z apelem, aby zechcieli 
przystąpić razem ze mną do współ- 
pracy nad opracowaniem przedewszy- 
stkiem podstaw wielkiego programu 
gospodarczo-kulturalnego tego tere- 
nn, który jest zamknięty w granicach 
Województwa; następnie, aby zechcieli 
być promotorami tych potrzeb, które 
życie codzienne wysuwa, tych zasad- 
niczych zagadnień, które mają spe- 
cjalne znaczenie dla naszego terenu 
i pozatem, aby zechcieli również Pa- 
nowie być opinjodawcami w tych 
kwestjach, które chciałbym później 
Panom przekazać, a które dla terenu 
będą miały pierwszorzędne i szczegól- 
ne znaczenie. 

Regjonalne komitety wojewódzkie 
właściwie dla tych dwuch zadań są 
powołane; z jednej strony dla opra- 
cowania wielkiego programu gospo- 
darczo-kulturalnego na terenie woje- 
wództwa, z drugiej strony dla tego, 
aby czynnik obywatelski mógł przed- 
stawiać władzom rządowym potrzeby 
danego terenu w należytem opraco- 
waniu i pogłębieniu, tak, aby te kwe- 
stje mogły być skutecznie przez wszel- 
kie władze decydowane i wprowadza- 
ne w życie. To są dwa najważniejsze 
momenty, które stoją przed regjonal- 
nemi komitetami wojewódzkiemi. Rzecz 
oczywista, że jeżeli chodzi chociażby 
o nasz teren, to nie można nazwać 
regjonem, w ścisłem znaczeniu tego 
słowa, naszego województwa. Regjon 
to szersze pojęcie, to są wszystkie 
tereny zbliżone i pod względem et- 
nicznym i pod względem gospodar- 
czym i pod względem kulturalnym. 
Jednakże na terenie każdego woje- 
wództwa jest reprezent rządu, którego 
zadaniem jest szukać oparcia na si- 
łach społecznych w danej jednostce 
administracyjnej, w województwie, i 
przy oparciu się o to społeczeństwo 
i jego pomoc skutecznie nawiązywać 
szereg ważniejszych zagadnień lub też, 
o ile przekraczają one kompetencje 

przedstawiciela rządu na danym tere” 
nie, przedstawiać je władzom central. 

Dalej jednem z najważniejszych 
zagadnień poza temi dwoma, które 
miałem zaszczyt wymienić, jest wlanie 
żywego ducha w organizm taki, jakim 
jest województwo. Województwo nie 
powinno być tylko jednostką admini- 
stracyjną, która łączy w sobie cały 
szereg powiatów. Województwo po- 
winno stać się organizmem silnym i 
żywym, a żywym może stać się ten 
organizm tylko wtedy, jeżeli będzie 
wyraźnie zadokumentowana współ- 
praca społeczności razem z władzami 
na terenie, jeżeli pewna suma potrzeb 
będzie wysuwana przez przedstawi- 
cieli ludności, jeżeli wnioskowanie o 
tych potrzebach będzie wychodziło od 
samego społeczeństwa, a kontakt ten 
zostanie silnie nawet u góry zadoku- 
mentowany. 

Stworzenie programu gospodarczo- 
kulturalnego danego terenu ma  zna- 
czenie nietylko dla władz lokalnych. 
Stworzenie tego programu, opracowa- 
nego na głęboko przestudjowanych 
monograijach, na głębokiem przestu- 
djowaniu potrzeb terenowych, niewąt- 
pliwie może się przyczynić w znacz- 
nym stopniu nawet do ułożenia bud- 
żetu państwowego. Rząd jest zaintere- 
sowany w tem, aby gruntownie być 
poinformowanym o potrzebach terenu, 
aby z całkowitem zrozumieniem tych 
potrzeb móc rozstrzygać zasadnicze 
kwestje. 

Rząd jest świadom całkowicie tego, 
że życie indywidualne każdego z wo- 
jewództw jest bardzo rozmaite, że 
Państwo nasze składa się z terenów 
niejednolitych i pod względem etnicz- 
nym, pod względem gospodarczym i 
kułturalnym. Wczucie się w te indy- 
widualne potrzeby poszególnych wo- 
jewództw jest kardynalną konieczno- 
ścią, która ułatwi rządowi rozstrzyga- 
nie spraw w myśl tych właściwości 
poszczególnych terenów, które w har- 
monijną całość państwową się złożyć 
powinny. Rząd jest też całkowicie 
świadom tego, że najwszechstronniej- 
sze i najbujniejsze właściwości, tkwią- 
ce na odrębnych terenach, siły i war- 
tości charakterystyczne dla tych tere- 
nów będą się stale rozwijały dła do- 
bra całości państwa. Do tej współ- 
pracy nad rozwiązaniem całego szere- 
gu aktualnych zagadnień doby obecnej, 
jak również do pracy nad krzewie- 
niem idei regjonalizmu nad  stworze- 
niem oparcia i podstaw dla programu 
gospodarczego i kulturalnego dla do- 
bra Rzeczypospolitej najgoręcej Panów 
nawołuję. 

Basiadzenie Sekcji Rolnej. 
Sekcja Rołna pod przewodnictwem p. 

prezesa Zygmunta Ruszczyca podzieliła po- 
między członków Komisji referaty, których 
zadaniem jest zobrazowanie stanu rolnic- 
twa, jego warunków i stosunków. Nastę- 
pnie rozpatrzono wnioski nagłe: 

1) o utworzeniu referatów 
nych przy samorządach i 

.. 2) o konieczności natychmiastowej ak- 
cji ratowniczej ze względu na brak paszy, 
nieurodzaj i nieobsiew znacznych prze- 
strzeni. 

Uchwałono zwrócić się do władz pań- 
stwowych z prośbą o delegowanie komisji 
międzyministerjalnej celem sprawdzenia na 
miejscu stopnia klęski nieurodzaju Oraz 
poruczyć p.-senatorowi J. Trzeciakowi 
zbadanie możliwości przyjścia z pomocą 
ludności, zagrożonej brakiem paszy, przez 
należyte zorganizowanie zbytu inwentarza 
żywego oraz prosić P. Dyrektora Banku 
Rolnego w Wilnie o przyśpieszenie otwar- 
cia kredytów otwarcia kredytów na pasze 
treściwe. 

Szkeja Bówiafowo-Kulturalna. 
Na posiedzeniu Sekcji Oświatowo-Kul- 

turalnej pod przewodnictwem p. Kuratora 
Pogorzelskiego omówiono program i me- 
todę prac najbliższych Komisyj, poczem 
przyjęto wniosek o wyborze trzech podsek- 
cyj: pods. oświaty i wychowania fizycznego, 
pods. kultury estetycznej i pods. pra- 
cy społecznej. Na przewodniczących tych 
podsekcyj wybrani zostali: pierwszej -— po- 
seł Kazimierz Okulicz, drugiej — p. Ludo- 
mir Ślendziński, trzeciej p. Konrad Jocz. 

Upoważnioro przewodniczącego Sekcji 
Oświatowo-Kulturalnej do zwołania w cza- 
sie najbliższym posiedzeń podkomisji. 

Sekcja Ugólne-Gospodarcza. 
Sekcja Ogólno-Gospodarcza pod prze- 

wodnietwem dyr. Szwykowskiego w zastęp- 

statystycz- 

SŁO W O 

Poszubioania Amundsena I załogi 
gen. Hoblle bez skutku, 

Nie było sygnału od Amundsena. 
MOSKWA, 26 VI. PAT. Radjostacja łamacza lodów „Małygin* nie przyjęła; 

jak mylnie donoszono, żadnego sygnału Amundsena. SA * 
Lotnik Babuszkin prowadzi poszukiwania na wyspie Nadziei i na ziemi 

króla Karola, jak dotąd, bez rezultatów. 

Dalsza pomoc szwedzka. 
STOKHOLM, 26 VI. PAT. Rada ministrów odbyła dziś rano nadzwyczaj- 

ne posiedzznie, na którem postanowiono oddać natychmiast do dyspozycji eks- 
pedycji do Szpitzbergu jeszcze dwa samoloty. Zostały one wysłane dzisiaj ko- 
leją do miejscowości Narwik w Norwegji, a we czwartek zostaną przewiezione 
na parowcu do Szpitzbergu. 

Kierownik szwedzkiej ekspedycji ratunkowej doniósł telegraficznie ubie- 
głej nocy, że w ciągu poniedziałku poszukiwania musiały być zaniechane z po- 
wodu mgły. Skoro tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, rozbitkom do- 
starczone będą dalsze zapasy żywności i podjęte będą również poszukiwania 
grupy Mariano. 

: Poszukiwania grupy Mariano. 
PARYŻ, 26 VI. PAT. Do -agencji Havasa donoszą ze Spitzbergu, że samolot 

Braganta znajduje się w dalszym ciągu na wielkim lodowcu na przylądku północnym. 
Poszukiwania grupy Mariano prowadzi szwedzki statek u wejścia do cieśniny 

Hinloae. 
Załoga statku „Citta di Milano* ustawiła na nartach aparat szwedzki, który 

będzie próbował dotrzeć da członków ekspedycji gen. Nobile, pozostałych na lodow- 
. Akcję utrudnia niepogoda. Łamacz lodów „Krasin* wyjechał z Bergen. 
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te słychać w Jugosławii? 
Skupczyna zwołana na począfck lipca. 

BIALOGROD, 26-VI PAT. „Pravda“ stwierdza, że Skupczyna zosta- 
nie zwołana w początkach lipca celem ratyfikacji i konwencji z Nettuno. 
Wiadomość ta wywołała w kołach opozycii wielkie wzburzenie. 

Opozycja podejrzewa, że rząd pragnie konwencję tę przeprowadzić w 
Skupczynie bez udziału opozycji. 

Sfan zdrowia Sfefana Radicza i Grandia. 
BIALOGROD, 26.VI. PAT. Stan zdrowia rannego deputowanego 

Grandia znacznie się pogorszył. Grandia ranny jest w ramię i prawdopo- 
dobnie zajdzie potrzeba dokonania ponownie operacji ramienia w celu 
wydobycia odłamków strzaskanej kulą kości. Stan zdrowia Stefana Radi- 
cza jest w dalszym ciągu bez zmian. 

Bela Kum na lawie askarżonych 
Lynizm czstwonego kafa Węgier. 

„WIEDEŃ, 26, VI, Pat. Dzisiaj rozpoczął się tutaj proces przeciwko byłemu wę- 
gierskiemu komisarzowi Beli Kunowi oraz dwu jego towarzyszom z powodu brania 
udziału w tajnych związkach. Wszyscy obecni na sali musieli się poddać ze  wzglę- 
dów ZE rewizji osobistej. Na sali obecni są również reprezentaci obcych 
poselstw. ' 

Na zapytanie przewodniczącego, czy poczuwa się do winy, Bela Kun odpowie- 
dział, że według zasad międzynarodówki komunistycznej działał on w  interesąch 
zwycięztwa proietarjatu i może tylko odpowiadać przed własną władzą, dłatego też 
nie czuje się winnym. : 

Padczas zeznań przychodzito do gwaltownej scysji między nim a przewodni- 
czącym, przyczem przewodniczący upomniał Belę Kuna, ażeby nie czynił podczas 
zeznań żadnych wycieczek osobistych. 

Bela Kun zeznaje następnie, że przybył do Wiednia ze względu na sytuację wę- 
gierskich robotników. Bezpośrednim powodem przybycia jego .był list jednego z jego 
przyjaciół, że Węgry planują tajny ukłąd z Włochami i że węgierski sztab generalny 
opracował pian, w ktorym znajdują się już konkretne dane w sprawie połączenia Wę- 
gier z Włochami. Bela Kun czuł się zmuszony z tego powodu zająć odpowiednie stą- 
nowisko przeciwko przygotowaniom do nowej imperjalistycznej wojny światowej, skie- 
rowanej przeciwko Unji sowieckiej. 

Podczas składania tych zeznań przewodniczący przerywał mu kilka razy, nawo- 
łując do rzeczowych zeznań. Gdy Bela Kun nie zastosował się do tego nakazu, prze- 
wodniczący przerwał posiedzenie. 

Po przerwie Bela Kun kontynuuje swe zeznania, stwierdza, że niema żądńego 
kontaktu z komunistami austryjackimi, chciał on tylko ze względu na niebezpieczeń- 
stwo wojny z powodu sojuszu węgiersko-włoskiego, zreorganizować węgierską partię 
komunistyczną. Rozprawa trwa dalej. 

Znowu kafastrofa loinizza pod Poznaniem. 
Samolof roztrzaskał się — lafnika urafował spadochron. 
POZNAŃ 26 V! PAT. Dzisiaj o godz. 10-ej przed południem lotnik sier- 

żant-pilot Ozorkiewicz w czasie lotu nad lotniskiem w Ławicy pod Poznaniem 
dostał się na wysokości 1000 metrów w korkociąg. Aparat systemu „Spad“ roz- 
trzaskał się, lotnik zdołał wyskoczyć ze spadochronem i uratował się. 

Zdemaskowanie akcji dywersantów 
z okazji aresztowania podpalacza w pow. Sfolińskim. 

BRZEŚĆ n-Bugiem, 26. VI, Pat. W wyniku dochodzeń przeprowadzonych w 
sprawie pożaru w pow. Stolińskim władze bezpieczeństwa wykryły w tyce dniąch 
sprawcę dwukrotnego podpalania we wsi Lutyńśk, które to podpalania miały miejsce 
w grudniu zeszłego zoku i w marcu br. 

Sprawcą zbrodni jest niejąki Michał Dworak, mieszkaniec wsi Lutyńsk. 
Dworak przyznał się do zbrodni i zeznał, że podpalań dokonał na polecenie 

organizacji komunistycznej, działającej na terenie gminy dąbrowickiej, pow. sarneń- 
skiego. 

8 W wyniku dochodzeń aresztowano 12 osób, które na polecenie władz sądowych 
osadzono w więzieniu. 

Jak wynika ze skoafiskowanych przez władze ulotek i nielegalnych czasopism 
wykryta organizacja szerzyła wśród swych członków terorystyczne metody działania 
udzielając im instrukcyj w jaki sposób należy powodować katastrofy kolejowe, 

  

    

niszczyć linje telegraficzne, telefoniczne i td. 

stwie nieobecnego prof. Wł. Zawadzkiego 
po dyskusji, w której omówiono program 
prac, przystąpiła do ukonstytuowania pięciu 
podsekcyj, a mianowicie: budowlanej, komu- 
nikacyjnej, przemysłowej, handlowej, staty- 
styczno-ekonomicznej. Wybór przewodni- 
czących podsekcyj odłożono do następne- 
go zebranią sekcji, które ma zwołać prze- 
wodniczący komisji Ogólno-Gospodarczej. 

Pesiedzenie Zarządu Wojewódz- 
kiego Komifefu Regjonalnego. 

Po zakończonych obradach poszcze- 
gólnych komisyj Komitetu zebiał się pod 
przewodnictwem pana wojewody Raczkie- 
wiczą zarząd Komitetu. Na posiedzeniu tem 
zostały wysłuchane sprawozdania przewod- 

  

SPRAWY PRASOWE. 
Syndykat Dziennikarzy Wileńskich, 

liczący w chwili obecnej 37 członków, 
należy do Związku Syndykatów Dzien- 
nikarzy Polskich, obejmującego siedm 

zrzeszeń dziennikarzy zawodowych 

warszawskich, krakowskich, łódzkich 
it. d. czyli całą zsyndykalizowaną 
prasę zawodową na terenie całej Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

Związek zaś Syndykatów praso- 
wych całej Polski należy znowuż do 
wielkiej Międzynarodowej Federacji 
Dziennikarzy Federation In- 
ternationale Journalistes, 
której jest członkiem, wpłacając do 
kasy owej Federacji 42 centymy 
franka w złocie od każdego człon- 
ka Związku Syndykatów Dziennika- 
rzy Polskich. Zważywszy, że nie- 
które nasze syndykaty prasowe mają 
po sto i półtorasta członków (np. 
warszawski lub krakowski), zarząd 
Związku właca do kasy Federacji 
rocznie przeszło 300 franków w zło- 
cie. W skróceniu brzmi nazwa Fede- 
racji—F i J. į 

Federacja istnieje dopiero od lat 
trzech. Zorganizowanie się jej wyma- 

gało sporo czasu i zabiegów. Należy 

do niej kilkanaście tysięcy zsyndyka- 

lizowanych dziennikarzy niemal ze 

wszystkich państw Europy i Ameryki. 
Łatwo pojąć, jakie wpływy może 

posiadać tak a instytucja np.na par- 
lamenty i rządy. Ma zaś Federacja za 
zadanie to samo, co i każdy poszcze- 
gólny syndykat zawodowy dzienni- 
karski: obronę praw i obronę pracy. 
Federacja Międzynarodowa rozciąga 
swoją pieczę nad całokształtem 
materjalnych imoralnych 
interesów prasy. 

Dobija się przeto słusznych i peł- 
nych przywilejów przynależnych pra- 
sie, względnie dziennikarzom na ca- 
tym cywilizowanym święcie. Zarazem 
przypilnowuje aby skrupulatnie były 
przestrzegane przysługujące już pra- 
sie prawa i przywileje. W  organiza- 
cyjnych pracach stoi na pierwszym 
obecnie planie: ustanowienie j e d n a- 
kowychlegitymacyj mię- 
dzynarodowych dla wszystkich 
członków Federacji; w zakresie zaś 
polepszenia warunków bytu sprawa 
honorarjów oraz ulg. 

W bieżącym miesiącu czerwcu Od- 
była się sesja Komitetu Wykonawcze- 
go Federacji w Kolonji. Wzięła w na- 
radach udział delegacja Związ- 
ku Syndykatów Dzienni- 
karzy Polskich złożona zczte- 
rech osób. Byli to pp. Ant. Beaupre, 
prezes Syndykatu Dziennikarzy Kra- 
kowskich, redaktor „Czasu”, Jampol- 
ski, Goryński i Gotlieb (prezes syn- 
dykatu żydowskiego warszawskiego 
będącego obecnie sekcją autonomicz- 

ną Syndykatu Dziennikarzy Warszaw- 
skich, którego prezesem jest Zdzisław 
Dębicki). 

Główną rolę w Federacji grają w 
chwili obecnej dziennikarze francuscy 
i niemieccy — zwłaszcza, ci ostatni, 
jako bardzo liczni, dobrze | uposażeni 
i zajmujący w społeczeństwie nie- 
mieckiem nader wpływowe stano- 
wiska. 

Nie trzeba tłumaczyć jak wysoce 
jest pożądany udział dziennikarstwa 
polskiego w pracach Międzynarodo- 
wej Federacji Dziennikarzy. Zsyndy- 
kalizowana grupa 37 dziennikarzy wi- 
leńskich, należąc, via Związek Syn- 
dykatów Polskich do Federacji Mię- 
dzynarodowej, przez to samo uczest- 
niczyć będzie we wszystkich prawach 
i przywilejach, których się Komitet 
Wykonawczy Federacji dobija. 

a 

W Warszawie, w Krakowie, we 
Lwowie i w Łodzi nastąpiło już po- 
łączenie się prasy żydowskiej z pol- 
ską na gruncie spraw i interesów — 
wyłącznie zawodowych. 

W Warszawie i w Łodzi połączy- 
ły się z sobą na zasadach autono- 
micznych syndykat dziennikarzy pol- 
skich i syndykat dziennikarzy żydow- 
skich. Dr. Gotlieb prezes zrzeszenia 
żydowskiego nawet należy obecnie do 
zarządu Związku Syndykatów, całej 

    
   

  

niczących sekcyj z obrad tych sekcyj i 
poczyniono przedwstępne kroki dla wypra- 
cowania zasądniczego programu prac Komi- 
tetu. Omówiono następnie sprawę regula- 
minu obrad poszczególnych komisyj, pole- 
cając opracowanie tego regulaminu sekre- 
tarjatowi Komitetu w porozumieniu z se- 
kretarzami poszczególnych sekcyj. Omówio- 
no też na posiedzeniu Zarządu sprawę powo- 
ływania do poszczególnych podsekcyj wrazie 
potrzeby fachowców-rzeczoznawców, @а 
udzielania opinji w sprawach, będących 
przedmiotem prac sekcyj i sprawę powoła- 
nia zastępców przewodniczących sekcyj. 

W uzupełnieniu spisu członków posz- 
czególnych sekcyj dodać należy, iż do 
Sekcyj Ogėlno-Gospodarczeį i Kulturalno- 
Oświatowej wszedł również p. Zygmunt 
Nagrodzki. 

Polski. To samo stało się w Łodzi. 
Syndykat Dziennikarzy Łódzkich roz- 
pada się na trzy autonomiczne sekcje: 
polską, żydowską i niemiecką; każda 
z nich liczy mniejwięcej 30 członków. 

W Krakowie i we Lwowie dzienni- 
karze żydowscy (jako  niezrzeszeni 
syndykalnie) weszli personalnie 
mniejwięcej po 8 - 10 osób, do Syn- 
dykatu Dziennikarzy Krakowskich i 
do Syndykatu Dziennikarzy Lwow- 
skich. Co do należenia do Syndyka- 
tu lwowskiego tamtejszych dzieanika- 
rzy rusińskich — toczą się jeszcze 
rokowania. 

Sprawa połączenia się ze sobą w 
Wilnie — na zasadzie autonomigznej 
odrębności, jak w Warszawiei w Ło- 
dzi — Syndykatu polskiego z Syndy- 
katem żydowskim, uległa zwłoce z 
racji uchwalenia przez oStatnie walne 
zebranie, że wpierw należy dokonać 
reiormy statutu wprowadzając „do 
niego zasadę  ustroju  sekcyjno- 
autonomicznego a dopiero potem ma 
się stać unja federacyjna obu zrze- 
szeń. Pozatem uchwalono aby teren 
działalności Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich rozciągnąć na trzy woje- 
wództwa, Wileńskie, Nowogródzkie i 
Białostockie—-co pociąga za sobą za- 
twierdzenie statutu nie przez władze 
wojewódzkie lecz przez ministerstwo 
spraw wewnętrznych. Stosując się do 
obu tych uchwał, zarząd Syndykatu 

Prezes B. R. posel Sławek © 
pkjeździe po Polsce, 

Prezes Klubu Parlamentarnego 
Bezpartyjnego Bloku poseł pik. Wa- 
lery Sławek wyjeżdża w dniu dzisiej- 
Szym w towarzystwie Generalnego 
Sekretarza B. B. D-ra Dolanowskiego 
na objazd szeregu miast i miejsco- 
wości Rzeczypospolitej w związku 
z programowemi terminami zjazdów, 
zebrań i konferencyj regjonalnych.. 

Jak wiadomo, zjazdy te odbywać 
się będą przez całomiesięczny okres. 
Pierwsze etapy zjazdów stanowić bę- 
dą kolejno: Toruń, Poznań i Łódź, — 
poczem wszystkie większe miasta Pol- 
ski. W zjazdach uczestniczyć będą 
kolegjalnie wszyscy członkowie po- 
szczególnych grup regjonalnych Klu- 
bu Parlamentarnego B.B. 

Na czas rozjazdów terenowych 
Prezesa Sławka zastępować będzie 
na terenie Klubu poseł płk. Adolf 
Maciesza, zaś Generalnego sekretarza 
zastępować będzie p. Birkenmayer. 

Zebranie B. B. w redakcji „Bała- 
„pa Polskiego”. 

KRAKÓW. 26.VI. PAT. W lokalu 
redakcji „Chłopa Polskiego" odbyło 
się w dniu dzisiejszym zebranie de- 
legatów Bezpartyjnego Bloku W. z 
Rz. powiatów województwa Krakow- 
skiego. 

Obrady zagaił pos. Kochmarski, 
witając w serdecznych słowach nesto- 
ra ruchu ludowego Jakoba Bojkę, 
któremu zebrani zgotowali gorącą 
owację. Pos. Bojko, wybrany przez 
aklamację przewodniczącym, wygłosił 
dłuższe przemówienie, nawołując do 
jedności ludu. 

Referat o sytuacji politycznej w 
związku z pracami Sejmu i z uchwale- 
niem budżetu wygłosił pos. Pochmar- 
ski, charakteryzując cele i działal 
ność BBWR, zmierzającą do uzdro- 
wienia państwa. 

Pos. Kleszczyński omówił sprawy 
gospodarcze, wzywając do zjednocze- 
mia się wszystkich organizacyj rol- 
nych. 

Pos. Jarosz przedstawił na tle 
osobistych doświadczeń i spostrzeżeń 
zasadniczą różnicę. między rządem 
poprzednim, a rządem  Marszalka 
Piłsudskiego, podkreślając zasługi 
rządu. obecnego około poprawy 
warunków bytu ludu wiejskiego. 

Pos. Kautzki zwrócił uwagę na 
potrzeby wsi, która znajduje pełne 
zrozumienie i poparcie u czynników 
rządowych. 

Po ożywionej dyskusji przyjęto 
przez aklamację następującą rezo- 
luzję: „Zebrani włościanie i oby- 
watele powiatów woj. Krakow- 
skiego składają hołd Panu Pre- 
zydentowi Rzeczypospolitej i Pa- 
nu fiarszałkowi Piłsudskiemu 
oraz wyrażają pełne zaufanie 
dla jego rządu. Zebrani dziękują 
posłom Bezpartyjnego Bloku za 
dotychczasową pracę, wyrażają 
im zaufanie oraz uznanie. 
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i ĄOTOCYKLE: 
žo „PUCH“ | а 39 a 
E na dogodnych warunkach poleca a 

Ron GLEZER sias £ 
a Gdańska 6, tel. 421. в 

W grypie, kaszlu i bronchicie 
mineralna SZCZAWNICKA „jJózefi- 
na" przynosi uigę i przywraca zdro- 
wie. Choroby żołądka i jelit usuwa 
SZCZAWNICKA A 

osa 

w Wilnie, Zawalna 9. 

  

Znakomite koslarki, Żniolarki 

„BEERINGA 
lekkie, trwałe, dokładne w pracy, łatwe w obsłudze oraz części zapa- 

sowe do Deeringa i innych maszyn żniwnych stale posiada 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Adr. tel. „Rolnicze. 

Dbrady komisji ekonomicznej i 
rozbraojeniowej między narodowe- 

go kongresu pokoju. 
WARSZAWA, 26.VI.PAT. W dniu 

dzisiejszym obradowały komisie eko- 
nomiczna i rozbrojeniowa 26 między- 
narodowego kongresu pokoju. Po 
południu odbyło się walne zgroma- 
dzenie delegatów stowarzyszeń, nale- 
żących do międzynarodowego biura 
pokoju w Genewie. 

Na zgromadzeniu tem dokonano 
wyborów do rady biura. Zostali wy- 
brani wszyscy dotychczasowi człon- 
kowie rady ponownie, z wyjątkiem 
p. Oeri (Szwajcarja), który ustąpił, a 
na którego miejsce wszedł pastor” 
Hugenholz (Holandja). 

ESY AZYCDZCZA 

Promocja doktorska w 
U 35 

Dnia 23. m. b. w sai zwanej Ko- 
lumnową, odbyła się uroczysta pre- 
mocja dwóch doktorów teologii: 
X. Pawła Nowickiego, D-ra Filozofji, 
i X. Leona Rychtera, Licencjoata Teo- 
logji. 

Od czasu wskrzeszenia Uniwersy- 
tetu Wileńskiego było to pierwsze 
nadanie doktoratów na Wydziale Te- 
ologicznym. * Uroczystość zaszczycili i 
uświetnili. swoją obecnością: Ich Ek- 
scelencje Prześwietna Kapituła, liczny 
zastęp duchowieństwa  parafjalnego i 
zakonnego, klerycy Wydziału Teolo- 
gicznego Oraz inteligencji świeckiej. 
Po zwykłych ceremoniach symbolicz- 
nych, jako to: zobowiązania akade- 
mickiego, wręczenia biretow, dypło- 
mów, pierścieni i księgi, —  przemó- 
wił J. Magnificencja Rektor U. S. B. 
Stanisław Pigoń, porównywując akt 
dzisiejszy z pierwszą wiązanką przy 
żniwach i życząc, ażeby te snopki 
mnożyły się i plon obfity niosły. Po 
mowie. rektorskiej zabrał głos X. 
Prof. Zongołłowicz. Zaczął od wspom 
nienia z przed laty prawie stu (r. 
1832), kiedy to pięciu wychowańców 
Uniwersytetu Wileńskiego otrzymało 
poraz ostatni dyplomy doktorskie w 
Wilnie. Między nimi był znany mów- 
ca X. Tryszkowski, który wypowie- 
dział mowę żałobną po Sniadeckim. 
W fakcie dzisiejszej promocji widzi 
mówca znamienny zwrot: 
duchowna nie mogła w kraju pobie- 
rać wyższych nauk, bo po roku 1866 
pozostała jedna tylko Akademia Du- 
chowna w Petersburgu; wyjazd zaś 
zagranicę był niesłychanie utrudniony 
i, powiem, niebezpieczny. Maty zaled- 
wie odsetek uczonych kapłanów wy- 
dawały uniwersytety Rzymu, Paryża, 
Insbrucku, Fryburgu i inne. 

Dziś wyczuwamy zwrot do źródeł 
ojczystych: młodzi uczeni wracają do 
swoich ognisk nauki i choć z  trud- 
nością w kraju zdobywają stopnie 
naukowe. Na zakończenie przemówił 
X. Prof. Falkowski, jako Dziekan 
Wydziału Teologicznego, składając 
życzenia nowym doktorom i dzięku- 
jąc wszystkim obecnym za udział w 
pięknym akcie uniwersyteckim. 

X. Michał Rutkowski. 

     

r Restauracja i Kawiarnia 
W OGR. BERNARDYŃSKIM. 

Kierownictwo spoczywa w rękach 
rutynowanego iachowca. 

Restauracja specjalnie polecą 

wyśmienite OBIADY reklamowe. 

len Weranda. Gabinety, 
Ak ass a ISIN   

Telei. 323. 

przygotował zrewidowany tekst no- 
wego statutu, dla złożenia go w 
Warszawie do zatwierdzenia. Prezes 
Syndykatu Dziennikarzy  Wileńskich 
odbył też konierencję z prezesem 
wileńskiego Syndykatu Dziennikarzy 
Żydowskich d-rem Maksem Weinrei- 
chem, podczas której ustalony został 
tekst protokułu połączenia Się obu 
syndykatów i omówione były dalsze 
etapy akcji. Natychmiast po upłynięciu 
letnich urlopów  uniemożliwiających 
zwołanie walaych zebrań, będzie wal- 
nemu zebraniu Syndykatu Dzienni- 
karzy Wileńskich zaprezentowany, dla 
ostatecznego zatwierdzenia protokuł 
czyli siormułowanie mającego nastą- 
pić zjednoczenia obu syndykatów (ży- 
dowski liczy w chwili obecnej 16 do 
18 członków) poczem, gdy już i mi- 
nisterjalne zatwierdzenie nowego sta- 
tutu Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich będzie otrzymane, nic już nie 
stanie na przeszkodzie zjednoczeniu 
się— powtarzamy dobitnie: na g r un- 
cie wyłącznie spraw za- 
wodowych-obu wileńskich zsyn- 
dykalizowanych zrzeszeń prasowych 
pod reprezentacją na zewnątrz jedne- 
go wspólnego zarządu. Może to na- 
stąpić, przypuszczalnie, w połowie 
września. 

A dziennikarze białoruscy, rosyjscy, 
litewscy? Czy nie przyłączą się do 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich? 

Na to jest prosta odpowiedź. Nie 
istnieje żadne korporacyjne zrzeszenie: 
białoruskie, ani też litewskie, ani ro- 
syjskie. Wszelako nic nie stoi na za- 
wadzie naszym kolegom zarówaio bia- 
łoruskim, jak litewskim, jak rosyj- 
skim wstępować personalnie do Syn- 
dykatu Dziennikarzy Wileńskich. Od 
ich to chęci i woli zależy. Decyduje 
dyskrecjonalnie i bezapelacyjnie kogo 
zaliczyć do Syndykatu, a komu dać 
odpowiedź odmowną—zarząd Syndy- 
katu Dzien. Wiłeńskich. jak to prze- 
widuje statut. 

Wiele, nawet najpilniejszych i naj- 
ważniejszych spraw zawodowych dzien- 
nikarskich nie jest Syndykat Wileński 
w możności załatwić. Z racji swego 
oddalenia od Warszawy, gdzie najży- 
wotniejsze sprawy prasowe są roz- 
strzygane. 

W takich wypadkach musi zastę- 
pować wszystkie wogóle syndykaty 
na terenie Rzeczypospolitej — Syndykat 
Dziennikarzy Warszawskich, jako znaj- 
dujący się, aby wyrazić się trywialnie 
lecz dobitnie, „u wielkiego ołtarza”. 
„1 tak Oto, na ostatniem posiedze- 

niu zarządu Związku Svndykatów po- 
stanowiono: powierzyć sprawę U s ta- 
wy dziennikarskiej zarządo- 
wi Klubu Sprawozdawców Parlamen- 
tarnych w osobie prezesa red. Wła- 

młodzież * 
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° КОМЕ 003 
Uwagi w sprawie lasów. 

Ostatnio coraz częściej porusza- 

na jest sprawa uregulowania ekspor- 

tu drzewa w związku z koniecznością 

popierania krajowego przemysłu 

drzewnego i niebezpieczeństwem, wy- 

nikającem z przewagi eksportu i 

konsumpcji nad przyrostem. Wątpi- 

my, czy nakładanie cęł wywozowych 

a drzewo nieobrobione, zużywane 

a przemysł drzewny, celem .pod- 

niesienia jego Stanu względnie ' jego 

„odbudowy, dałoby się usprawiedli- 

wić, Rozwój ekonomiczny w cało- 

kształcie nie może być 'opierany na 

środkach. sztucznych, godzących w 

interesy innych dziedzin, zwłaszcza 

tych, na których osnuta jest aktyw- 

ność państwowego bilansu handlowe- 

go. Raczej udostępnienie kredytów 

dla przemysłu drzewnego byłoby tu 

najwłaściwszą drogą do osiągnięcia 

maximum eiektu. 
Natomiast nie ulega wątpliwości, 

że za ostatnie lata przyrost drewna 

nie nadąża za komsumpcją wewnątrz 

państwa i eksportem zagranicę. Co 
prawda, nikt jeszcze nie zainiciowal 

obliczeń tego rodzaju— spostrzeżenia 

jednak pod tym względem są 

zgodne. 

Błędnem byłoby przypisywać na- 

rzuszenie omawianej równowagi ja- 

kimkolwiek zasadniczym błędom w 

organizacji ochrony lasów. Głównym 

powodem dysproporcji jest danina 

lasowa i reforma rolna. Nie poru- 

szając bliżej ogólnie znanej sprawy 

daniny lasowej, przytoczę tu kilka cyfr, 

świadczących 0 ubytku przestrzeni 
leśnej w związku z wykonywaniem 

reiormy rolnej. 

W województwie Wileńskiem prze- 

kazano hektarów: 

r r. 1925. "r. 1926, r. 1927. 
+, £ parcelację © 

i komasację 11.560 
na likwidacjęj 

serwitutów 950 1830 1090 

Razem na powyższy cel uży:0 

„przeszło 26.400 ha. 

Obecna likwidacja serwitutów, pro- 

wadzona w tempie przyśpieszonem, 
jako akcja niezbędna i posiadająca 

w naszych warunkach szczególne 

znaczenie - pociągnie za sobą dalsze 

uszczupianie przestrzeni leśnej, wyra- 

żające się w dziesiątkach tysięcy ha. 

Jakkolwiek, województwa wschod- 

nie, narówni z innemi województwami, 

wykazują stały wzrost eksportu ma- 

terjałów leśnych i wyrobów drzew- 

nych (cyfr nie przytaczam poda- 

wałem je bowiem w szeregu poprzed- 

nich artykułów, drukowanych na tem 

miejscu), z wyjątkiem roku 1927, któ- 

jan Kiepura 
 wszechświatowej siawy Śpiewak pisze: 

5.530 5.450 

    

Aula Lions 
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Oryginalna tylko z firmy 

lienryk Żak w Poznaniu. 
9 WAWRINANZOGAZCEE Si   

D 
ry zaznaczył się przełomem w ten- 

dencji dotychczas wzrastającej, 

możemy jednak w odniesieniu do 

województw wschodnich odnotować i 

pewną poprawę, poprawę, rzecz pro- 

sta, względną, temniemniej charaktery- 

styczną, wyróżniającą się w coraz to 

mniejszym udziale tych w-w w ogól- 

nym wywozie z całej Polski. Wobec 
trudności dokonania obliczeń na tere- 

nie, mieszczącym się w ścisłych gra- 

nicach wojewódzkich, biorą poniżej 

teren Wileńskiej Dyrekcji P. К. Р., 

Gbejmujący przeważnie w-wa wscho- 

dnie 

  

й 
о 3 ZE 2 53 ML z z 
žo = 
38 —ODONCEN 
a GZNŃ E%— 

8353324 >r>osor=oo 
"ZE SZ88ES= 
Zo DOBDAOOGTO 

=> SEO S 
„NA ON Co — = - = 

> tu=crose2 ° = < = o ZES 
Eu = aaRZEGSĘ 

5.  SgRazrsa" 
° 7 "ATB | © 

RA > 

NA 
° 

Е = 5 
Р @ к nagus 

[A SĘ = 

3 48 NS po © 
== 8 2057 
3 = М Zi 
Kam rm 

=) — m NS EOS 
z .— © a> — 

> JJ R: RR, 523589 
ed S GN: AAA „— 207 EE QGSOo-5 

= ad2 08 WEDÓ 
rwą — 

az ® 
ояя — 6Э 
ss = 

RZ 18 e = <ю ano 
o = $> 2283 

ES P 3818858R a = E = © F g-3— m < =: 
sram — ©З NIEJ 

= © “a 
= m“ 

ЕЕ = ее > u 
mę SĘ WORKA ZĘ 

> 53 R, 
e = BŚ: 20 

- a s+4L+70 
Sw = na 28aISKas= 
a = 4 
wa 02 a ms je T шуг ст О 3 ED SO aw ‚ = юФ 2% 
M = чпа E DD |MOSQE 

< Э5 a m2 ECON — 5 S wh че 
== Lua z SS Aa 
m = = 
©5 3 
sa ® zz a "SO QOGO Em 23 ю ACOSE 
"a w.” © |S88IL 

L 22 TES > Ta s= 
Na ma 

Eu е 
8 5 = 
2 З š a < 
e © i 
Ea a > sa 
Ba 9,8. NE z = a Z% 

е ч 39 
a. 

„2222 ®® 
ROSSA ® oS8NS5 195 
ZAazaż 56 SOWOG ŻĘ 

О ЕО 8 оан 
3883-9228 
oGz=z oC 

e2“59222 
BE>ZZ5BE 
© ® 275 о.З о9 
NN ISM AN 
LaZOKGKI 
aDnNADAOCO 

R ESO ь 
zZaRTROEE 

Przytoczone cyfry wykazują stałe 

zmniejszanie się udziału w-w wschod- 

nich w eksporcie zagranicę drzewa 

użytkowego nieobrobionego, drzewa 

kopalnianego, drzewa osikowego za- 
pałczanego, drzewa opałowego w 
okrąglakach. Następnie jest zmniej- 
szenie się udziału w r. 1926 w po- 

równaniu $90 r. 1924 w eksporcie 

podkładów kalejowych i sleeprówforaz 
papierówki.  Charakterystyczną jest 
pozycja drzewa obrobionego. Przy 
zniżkowej naogół tendencji udziału w 

wywozie innych materjałów leśnych, 
przewo obrobione pozostaje w sto- 
sunku procentowym do wywozu Z 

całej Polski w stanie niezmiennym 
(20, 19 i 19 proc. w r. 1924, 1925 i 
1926). 

Innemi słowy, cyiry procentowego 

udziału w ogólnym eksporcie świad- 

  

 dysława Bazylewskiego, nad którą 
Specjalnie on pracuje od lat już kilku. 
Mandat red. Bazylewski przyjął i mo- 
%па polegać na jego niewyczerpanej 
pracowitości, energji i kompetencji. 

Wniosek w sprawie Ustawy o 
Upormowaniu stosunków 
„Prawnych zawodu dzien- 
Nikarskieg o podpisało 16-tu po- 

| Sów-dziennikarzy ze wszystkich klu- 
ów polskich w sejmie. Projekt usta- 

Wy wpłynął już 22 maja do laski 
Marszałkowskiej. Wniosek przekazany 
Natychmiast sejmowej Komisji Prawni- 
%ej będzie rozpatrzony przez specjal. 
lą podkomisję. Wydrukowano go w 
500 egzemplarzach wraz z motywa- 

demi. Niestety, dotąd referent i prze- 
„odniczący podkomisji, o której mo- 

4 — nie zostali wyznaczeni. 
: (Pozwaląmy sobie polecić ten 

|,ŚCzegół przedewszystkiem uwsdze 
ch, którzy — nawet po pazetach 
a wypominają Syndykatowi Dzien- 
KATY Wileńskich zbyt powolne „za- 
zfwlanie' spraw zawodowych lub 
PSOłę,. nie troszczenie się o nie! Ża- 
a,*inając, ze nle w Wilnie lecz aż 

arszawie i nie na posiedzeniach 
„łądu Syndykatu leczw o wiele wyż- 
„ch instancjach zapadają pozytyw- 

rezolucje mające nawet najwyższe 
Aczenie dla dziennikarzy wogóle.) 

М Idžmy dalej. Zarząd Związku Syn- 
kąty występując we wszystkich ich 
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imieniu, nawiązał pertraktacje ze Zwią- 
zkiem Uzdrowisk Polskich w spra- 
wie ulg w uzdrowiskach. 
Na konferencji Porozumienia Polsko- 
Rumuńskiegą, w Bukareszcie (pierwsza 
połowa czerwca) brał udział red, Ma- 
rjan Grzegorczyk z ramienia Związku 
Syndykatów rozwijając nader wybitną 
działalność. Również z ramienia Zwią- 
zku naszych syndykatów prasowych 
brali udział (w połowie maja) w mię- 
dzynarodowej wycieczce prasowej do 
Holandji, Zdzisław Dębicki i Witold 
Giełżyński a na takąż wycieczkę do 
Estonji (koniec czerwca i początek 
lipca) jedzie kilku członków Związku 
Syndykatów. 

W Międzynarodowem Biurze Pra- 
cy (Genewa) w Komisji dła spraw 
pracowników umysłowych, uzyskała 
Międzynarodowa Federacja Dziennika- 
rzy na dwa lata miejsce dla siebie. 
Jest to sukces tem  znamienniejszy, 
że jest Federacja Prasowa jedynem 
zrzeszeniem zawodowem w Biurze 
Pracy reprezentowanem. 

Oto szereg najaktualniejszych wia- 
domości z zakresu spraw z aw o d o- 
wych, w których Syndykat Dzienni- 
karzy Wileńskich bierze bezpośredni 
lub pośredni udział, 

Cz. Jankowski. 

CHR EA 

kurczęta 140 —200, kaczki 

зО 

ZK WSCHODNIA 
czą o pewnej poprawie na naszych 

terenach. Poprawa ta wzrastać będzie 

w miarę wzrostu przestrzeni, posiada- 

jącej plany gospodarstwa leśnego. 

Z. Harski. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 26-go 

czerwca r. b. 
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 51—52, owies 50 —52, jęczmień bro- 
warowy 53—54, na kaszę 49—50, otręby ży- 
tnie 34- 35,pszenne 36-. Ceny rynko- 
we: słoma żytnia 8-10, siano 10—15, 
ziemniaki 13—16.  Tendencja dla owsa 
mocna, ćla reszty spokojna. Dowóz 
średni. 

Mąka pszenna krajowa I gat. 0000 A 
110—120, 0000 95—105, If gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75— 78, razowa 60 -65, kar- 
tofiana 85—95, gryczaną 75—85, įęczmien- 
na 60—65. 

Kasza manna amerykańska 140—150gr' B 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg., 
cielęce 160—200, baranie 260-—280, wieprzo- 
we 300—350, schab 360-370, boczek 360 
— 3708, szynka świeża 280—300, szynka wę- 
dzona 420—450. 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 380— 
400, II gat. 320—380, amerykańska 350— 
380, szmalec amerykański | gat. 400—450, 
Il gat. 380—400, sadło 380—400, oiej ro- 

"ślinny 240—260. 
Nabiah mleko 25 — 30 gr. za 1 litr, 

śmietana 140—150, twaróg 80 — 100 za 1 
kg., ser twarogowy 120 — 150, masło nie- 
solone 450 — 500, solone 400 — 450, de- 
serowe 500 — 650. 

J jo; 140—150 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detalu), kostka I gat. 180 -190, II gat. — 

Warzywa: kartofle 15—16 gr. za 1 kgr 
cebula 80—100, młoda 10—15 (pęczek) 
marchew 60—80, pietruszka 5—10 (pęczek) 
buraki 50 — 60, młode 25 — 30 (pęczek) 
brukiew 50 60, szczaw 20 25, satata 15— 
20 (pęczek), ogórki 30—40 gr. za sztukę, 

groch 80 - 100, fasola 80 90, kapusta 
świeża 100—120, kwaszona 45—50, grzyby 
suszone 18—20 za 1 ka. 

Drób: kury 3,00 6,00 zł. za sztukę, 
żywe 6,00 800, 

bite 400 -600, młode 3.00 - 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00 bite 7.00 —10.00, indyki żywe 
15.00—1800, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 
8.00 - 1200 zł. za sztukę, borówki 5 zł. za 
1 kg. 

Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte 
280 — 500, szczupaki żywe 350 — 38, 
šniete 200 250, okonie żywe 380 400, 
Śśnięte 240 280, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, śnięte 
180—220, leszcze Żywe 380—400, śnięte 
250-280, sielawa 150 -180, wąsacze żywe 
350 380, śnięte 280 300, sandacze (brak), 
sumy 200 — 250 miętuzy 120 - 150, jażie 
bywe 350 -380, śnięte 200 — 220, snaka 
brak), płocie 120 - 150, drobne 40—60. y 

GIELDA WARSZRWSKRA 
26 czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,89 8,91 8,87 
Belgja 124.54 124.85 124.23 
Hoiandja 359 25 360,15 358,35 
Londyn 43,49 43,60 43,38 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryż 35,07 _ 35.16 34.98 
Praga 26,415 26.48 26.35 
Szwajcarja 171,93 172.36 171.50 
Stokholm 239.29 239.89 — 238.69 
Wiedeń 125,48 125.78 125.19 
Włochy 46,37 46,99 46,75 
Papiery procentowe: 
5 proc. pożyczka dolarowa 91— 89,58 
Dolarowa 82 - 86,75 81,— 
Dolarówka 81 — 80,75 82, — 
5 proc. konwersyjną 67 
Požyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87.— 
10 proc. pożyczka kolejowa 104— 
10 proc. kolejowa 104. 103.75 
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94 
Listy zast. T. K. P. P. II em. 8175 93, — 
8 proc. przemysłu polskiego 8985 
4,5 proc, ziemskie 53.25 53,20 
6 proc. warsz. 61,50 62,50 
5 proc. warsz. 59,25 * 

8 warszawskie 75,50 75 - 
8 proc. Łodzi 68,50 
8 pros. Piotrkowa 66.50 

twarcie nowobuńowanego meczeli 
w. Lathowiczach. 

Dnia 22-go czerwca w miasteczku 
Lachowiczach odbyło się uroczyste 
otwarcie oraz pierwsze nabożeństwo 
w nowoodbudowanym meczecie, kosz- 
tem ofiarności miejscowej ludności 
tatarskiej przy pomocy i poparciu 
Rządu polskiego. Celebrował jego 
excelencja Mufii Szynkiewicz, przyby- 
ły z Wilna przy udziale miejscowego 
imama Murzicza i duchowieństwa z 
Wilna, Nowogródka i pobliskich oko- 
lic Lachowicz. Po odbyciu solennych 
modłów „za pomyślność i rozwój 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej — ро!- 
skiej Oraz „Za wszystkie, którzy 
przyczynili się do odbudowy zniszczo- 
nej'w czasie wojny Świątyni — prze- 
mówił do zebranych wiernych Mufti 
zaznaczając, że Rząd polski opiekuje 
się swymi obywatelami niezależnie od 
ich wyznania oraz wyraża w imieniu 
swych współwyznawców wdzięczność 
i uczucie patryjotyzmu dla Polski, 
za której wiernego syna uważa siebie. 
Odpowiedział mu Starosta Barano- 
wicki p. Kulwieć, poczem składali ży- 
czenia obecni na uroczystości imami 
przybyli: z Wilna—Smajkiewicz, z No- 
wogródka — Saiarewicz, # Миа — 
Miśkiewicz, z Osmolowicz - Chalem- 
bek, z iwieńca—Szabanowicz, z Łow- 
czyc—Alexandrowicz, ze Słonima— 
Rodkiewicz, zastępca Muitiego Roma- 
nowicz i obecni na przebiegu całej 
uroczystości okoliczni ziemianie. Na 
zakończenie odbyło się gościnne 
przyjęcie, urządzone przez Muzułmań- 
ski Komitet Odbudowy Meczetu w 
domu p. Amurata Bohdanowicza. - 
Wyslane zostały również depesze do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 
do Pana Prezesa Rady Ministrów. 

\ © 

    

Mieli z Polkowskich Mileoskiej 
obywatelki ziemi Wileńskiej z cmentarza na Powązkach w Warszawie do parafjainego kościoła w Komajach. 
Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy odbędzie się w dniu 30 czerwca o godz. 9-tej rano w Komajach, skąd 

po skończonem nabożeństwie nastąpi przewiezienie i złożenie zwłok do grobów rodzinnych w majątku Olechniszkach, 
o czem zawiądamiają krewnych, przyjaciół i zaajomych pogrążeni 

  

| wschód si. g 3 m. 30 

    

Władysława Zach. sł. o g. 19 m. 51 
jutro 

Leona pap. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. 5. В. 

z dnia — 26 VI 1928 r. 

Ciśnienie J 761 
średnie w m. i 

Temperatura J ы 
średnia + 179C 

Opad za do- } x 
bę w mm. | 

nu | Południowo-zachodni. 
przeważający 1 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę —2C. 
Maximum na dobę 19-C. SŁAW Ea 
Tendencja barometryczna: Spadek ciśnienia 

KOŚCIELNA. 

— (x) Pielgrzymka z Lidy przybyła 
do Wilna. W dniu wczorajszym przybyła 
z Lidy do Wilna pielgrzymka paraijalna w 
ilości około 600 osób. Po jednodniowym 
wypoczynku uczestnicy piełgrzymki udają 
się w dniu dzisiejszym do Kalwarii. 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. Wojewody na teren pow. 

Wil.-Trockiego. Dzisiaj rano wojewoda 
wileński p. Władysław Raczkiewicz wyje- 
chał w towarzystwie naczelnika wydziału 
pracy i opieki społecznej p. Konrada Jo- 
czą na teren powiatu Wileńsko- Trockiego 
dla zwiedzenia m. Legaciszek w związku z 
zamierzonem przeznaczeniem tego majątku 
na cele opieki społecznej. 

Jak nas informują, m. Legaciszki odda- 
ny zostanie dla kolonij akademickich. 

—- Dotacja Ministerstwa na edbudo- 
wę. Ministerstwo Rolnictwa przyznało su- 
mę 150.000 jako miesięczną dotację na 
odbudowę gospodarstw, zniszczonych przez 
działania wojenne. Suma ta przekazana z0- 
stanie w dniach najbliższych. 

MIEJSKA. 

— (x) Posiedzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek dnia 5 lipca r. b. odbędzie 
się w Magistracie posiedzenie Rady Miej- 
skiej. Porządek dzienny, który obejmuje 
cały szereg spraw aktualnych, podamy w 
jednym z najbliższych numerów. 

— (x) Protokuł z ostatniego posie- 
dzenia Rady Miejskiej przesłany wła- 
dzy nadzorczej. Magistrat m. Wilna wy- 
słał w dniu wczorajszym do urzędu woje- 
wódzkiego jako władzy nadzorczej proto- 
kuł z ostatniego posiedzenia Rady Miej- 
skiej z prośbą o zatwierdzenie. 

— (x) Przeprowadzenie remontów 
w szpitalach miejskich. Magistrat m. Wil- 
na na odbytem posiedzeniu w dniu ;„/*wczo- 
rajszym między innemi postanowił przystą- 
pić w najbliższych dniach do wykończenia 
najpotrzebniejszych remontów w poszcze- 
gólnych szpitalach miejskich. 

kocia przeprowadzenia tych remon- 
tów wynoszą około 15,000 zł. : 

SZKOLNA, 
— Uroczyste zakończenie roku szkol- 

nego w Przedszkclu Koła P. M. S. W 
niedzielę ubiegłą odbyła się sympatyczna 
uroczystość zakończenia roku szkolnego 
w Przedszkolu Koła P. M. S. im. Tadeu- 
sza Kościuszki, która zgromadziła licznych 
mieszkańców dzielnicy Nowy Świet. 

Przedszkole, założone w roku 1927-28 
z inicjatywy p. Merklejna, założyciela tam- 
tejszego koła, cieszyło się wielką frekwen- 
cją i uznaniem rodziców, co przedewszy- 
stkiem zawdzięczać należy fachowemu kie- 
rownictwu p. Karoliny Koropińskiej, z 
wielkim sąmozaparciem zwalczającej tru- 

dności. Ę 
Po zagajeniu zebrania przez prezesa 

p. Drozdowskiego i przemówieniu p. Ź. Abra- 
mowicza nastąpiły popisy dziatwy, na które 
złożyły się: śpiewy chóralne i solowe, de- 
klamacje, gry i zabawy. Czynna była wy- 
stawa robótek, wykonanych przez dzieci. 
Uroczystość zakończono wspólną foto- 
grafją. | 

Imieniem rodziców p. Dejnarowicz zło- 
żył podziękowanie Zarządowi i wychowa- 
wczyni za opiekę nad dziatwą. 

Przy okazji podkreślić należy, że zbyt 
mało posiadamy w naszem mieście przed- 
szkoli i władze miejskie powinnyby na 
wzór Warszawy zorganizować szereg po- 
dobnych placówek wychowawczych i zao- 
piekować się istniejącemi. 

— Pokaz prac uczenic Liceum ogól- 
nokształcącego im. Filomatów i Liceum 
Handlowego odbędzie się dn. 27 i 28 czer- 
wca b. r. od godz. 12-ej do 6-ej pp. (ul. 
Żeligowskiego I m. 2). 

Dyrekcja państwowej żeńskiej szko- 
ły powszechnej przy Seminarjum Nauczy- 
cielskiem Augustjańska 4. zawiadamia, że 
wpisy do I Il IH i IV klasy odbędą się od 
godziny lo — 1. 28 czerwca i 29, 30 i 31 
sierpnia. > 

— Poświęcenie gmachu gimnazjum 
m. T. Czackiego. W niedzielę ostatnią   

      

        

      

Za spokój duszy 
at: 

ZB) 

STEFANA $WIEŚCIAKA 
b. Pisarza Fipotecznego przy Sądzie Okręgowen: w Wilnie 

odbędzie się nabożeństwo żałobne we czwartek dnia 28 b. m. 
o g. 7 rano w kościele Św. Jakóba. O czem zawiadamiają 

Urzędnicy Wydziału iiipotecznego i Netarjusze przy S$. Okr. w Wilnie 
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P: 

odbył się uroczysty akt poświęcenia nowe- 
go gmachu szkolnego, tj. gimnazjum im. T. 
Czackiego, poprzedzony solennem nabo- 
żeństwem, odprawionem w kościele św. 

Katarzyny. : 
Nim przystąpimy do sprawozdania z 

samej uroczystości, nię od rzeczy będzie po- 
krótce zobrazować ciekawą historię uczel- 
ni, która dzięki sprężystej i energicznej 
pracy wytrawnego pedagoga p. Stefana Świę- 
torzeckiego, rozwijając się z roku na rok 
dosiągnęła poziomu szkoły średniej, uzy- 
Skując nawet w uznaniu jej wartości рай- 
stwowe prawa publiczności. 

Dzisiejsze gimnazjum koedukacyjne o 
równoiegłych typach humanistycznym i re- 
alno-matematycznym ma swój początek w 
1922 r. jako kursa maturalne, prowadzone 
wówczas przez ks. Fl. Markowskiego pod 
egidą Pol. Macierzy Szkol. 

Od 1924 r. placówkę tę obejmuje p. 
Stefan Świętorzecki, przekształcając ją na 
normalne gimnazjum. Przy pomocy mater- 
jalnej grona rodziców dyr. Świętorzecki 
wynajmuje lokal przy ul. Wiwulskiego 11 i 
tu urachamia szkołę. jednakże nieodpo- 
wiednie warunki, a głównie ciasny lokal 
nie pozwalają na należyty rozwój uczelni. 

Nie tracąc ani ną chwilę energji i nie- 
zrażając się trudnościami, dyr. Święto- 
rzecki uzyskuje za pośrednictwem Komite- 
tu Rozbudowy m. Wilna pożyczkę, zakupu- 
je sąsiednią nieruchomość, oznaczoną Nr 13 
przy tejże ulicy położoną, gdzie sterczały 
jedynie rozwalające się mury zewnętrzne, 

> fabrykę. Działo się to w maju 
r. ub. 
._ Przystąpiono raźnie do dalszej pracy 
i w ciągu roku z nieużytecznych ruin po- 
wstał według planów arch. p. Syriowtta, 
gmach wzorowej uczelni, którą po poświę- 
ceniu onegdajszem oddano do użytku mło- 
dzieży. 

Na uroczystość przybyli liczni przed- 
stawiciele władz z wojewodą p. Raczkiewi- 
czem na czele, społeczeństwa, wdzięczni 
wychowankowie, zgrupowawszy się w koło 
b. wychowanków tej uczelni, nie tracą z 
nią kontaktu, oraz zastęp uczących SIĘTZ 
rodzicami. 

. Uroczysty akt odbył się w obszernej, 
pięknie przyozdobionej girlandami zieleni i 
kilimami ludowemi, użyczonemi przez Ba- 
zar Przemysłu Ludowego, sali gimnasty- 
czno-rekreacyjnej. 

Poświęcenia dokonał J. E. ks. biskup 
Władysław Bandurski, poczem wygłosił, 
jak zwykle natchnioną naukę okoliczno- 
ściową. 

„Chór mieszany uczniów i uczenic gim- 
nazjów wykonał pod kierownictwem p. J. 
Żebrowskiego szereg pieśni. 

._ Następnie przemawiał dyr. Świętorzec- 
ki, a dalej zabierali głos obrazując donio- 
słość placówki i podnosząc zasługi jej 
twórców pp. Wojewoda Raczkiewicz i za- 
stępca kuratora, wizytator Kuczewski* 

Z kolei przemawiali ks. prefekt Śle- 
dziński, p. Dracz w imieniu komitetu ro- 
dzicielskiego, p.  Obiezierski imieniem 
rady pedagogicznej oraz p. Korowajczyk, 
jako przedstawiciel koła b. wychowanków 
gimn. im. Cząckiego. 

Uroczystość upamiętniono zbiorową 
fotograiją. (Kos.) 

POCZTOWA. 
— (x) Budowa urzędu pocztowo- 

telegraficznego naterenie wystawy Tar- 
gów Półaccnych. Informują nas, iż na 
skutek starań poczynionych przez Dyrek- 
cję Poczt i Telegrafów w Wilnie, odnośne 
Ministerstwo przyznało ostatnio zapotrze- 
bowane przez Wileńską Dyrekcję kredyty 
na zaprojektowane budowy nowych gma- 
chów dla urzędów pocztowych w Nowo- 
gródku, Pińsku i Mołodecznie. 

Pozatem Ministerstwo P. i T, mając 
na względzie niezwykłą doniosłość Tar- 
gów Północnych i Wystawy Rolniczo-prze- 
mysłowej w Wilnie zatwierdziło również 
kredyty na budowę specjalnego prowizo- 
rycznego gmachu pod urząd pocztowo-te- 
legraficzny na terenie wystawowym. , 

— (x) Konferencja w Inspektoracie 
Pracy z przedstawicielami zakładów pie- 
karnianych. W dniu wczorajszym w In- 
spektoracie pracy w Wilnie odbyła się kon- 
ierencja z przedstawicielami zakładów pie- 
karnianych, znajdujących się ną terenie m. 
Wilna: 

Głównym tematem konferencji była 
sprawa przestrzegania przez ostatnich 
ośmio-godzinnego dnia pracy. 

ŻAŁOBNA. 

— Nabożeństwo żałobne za spokój 
duszy Ś. P. Kazimiery Niewiarowskiej. 
Staraniem zarządu Filji Związku Artystów 
Scen Polskich odbędzie się w sobotę 30 
b. m. O g: 8 rano, jako w rocznicę tragi- 
cznego zgonu $. p. Kazimiery Niewiarow- 
skiej w kościele Ś-siego Jakóba Nabożeń- 
stwo żąłobne. 

KOLEJOWA 
— (x) Wzmożony ruch na pograni- 

czu polsko-litewskiem. Na podstawie 
udzielonych przez odnośne władze zezwo- 
leń w ciągu ubiegłego tygodnia przekro- 
czyło granicę z Polski do Litwy i odwro- 
tnie około 2000 osób i przeszło 3000 
sztuk żywego inwentarza, Wśród petentów, 
przekrączających granicę, największą ilość 
stanowią miejscowi rolnicy, których grun y 
leżą po obu stronach pasa pogranicznego. 

оннн 

w głębokim smutku 
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Pierwsze gramy... 

Ogórkiewicz, bój się Boga! Doczekałeś 
się. Po trzech zaledwie dniach pobytu w 
mieście nazwano cię ananasem, zrobiono 
brzydki przytyk do twego nazwiska, które 
z godnością i dumą nosiłeś tyle pięknych 
wiosen i jesieni. A wszystko dlatego, że 
chciałeś sprawdzić informacje, których u- 
dzielił ci wysoki pan w bez zarzutu skro- 
jonym garniturze. 

„ Zapomniałeś, człowieku, że jesteś w 
Wilnie, że tu się nie sprawdza, co od ko- 
goś posłyszy, o tem tylko mówi się na 
prawo i lewo. Wogóle, mój Nemezjuszu; 
jesteś nieskończonym ignorantem, Skoro 
nie wiedziałeś, że Środy literackie są ozdo- 
bą miasta, że podaje tam w naczyniu her- 
batę juzefuowoczka, która jest jeszcze 
tak rzeźka,iż „uprawią* się samą, bez po- 
mocy jakiegoś tam balzakowskiego bebe. 

Ale nie tylko jesteś ignorantem, jesteś 
również człowiekiem źle wychowanym. Z 
chwilą, gdy deszczyk wileński pokropił Cię 
kilka razy,twój zachodni blichtri tynk kul- 
tury odpadł i oto jesteś nieokrzesanym 
„męžczyznon“. Są rzeczy, o których się nie 
mówi, są rzeczy, o które pytać nie wGlno. 
Dlaczegóż więc chciałeś wyjaśnić czemu 
środy literackie, na których literatów nie- 
ma, a są tylko muzycy, profesorowie, fo- 
tografowie, bibljofile, numizmatycy, a lite- 
raci bywają z przypadku, noszą wdzięczną 
nazwę śród literackich. 

Dziękuj więc za dobrą radę starego by- 
walca śród, napij się z helikońskiego źró- 
dła herbaty, którą ci poda sympatyczna 
Józefuowoczka, a może unikniesz spróch- 
nienia, anemji mózgu, marynowania w oc- 
cie (za życia czy po Śmierci) i tylu innych 
niewinnnych szpileczek, na które, błądząc 
po Wilnie, możesz się nądziać. Leć więc 
na środę. 

Taki dyskurs toczyłem ze swojem we- 
wnętrznem ja, gdym opuszczał w windzie 
dom w którym znalazłem spokojne schro- 
nienie przy ulicy Krzywe Konary 17, (stu- 
kać trzy razy, dzwonek zepsuty). Jesteim 
zawsze powolny rozkazom swego wewnę- 
trznego ja i nie potrafię im się (rozkazom) 
oprzeć. Pędzę więc na środę, a o zaletach 
babek i pierników tudzież źródła helikoeń- 
skiego nie omieszkam poinformować swych 
łaskawych czytelników: 

Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz. 3 

KNITAS STI ТРА АТАЕО Е НЕКЯ ЛЕНЕЬ 

'--------ч 

Supersziąger obecnego sezonu 

i „Gekonna Zdradzonego Agia“ i 
d z udziałem PETERSENA, MOZŽU- š 

CHINA i Hr. ESTERHAZEGO. 5 
Tragedja nieznanego żołnerzą 5 

w tych dniach w kinie „HELIOS*, 
Tam m=: ao =s 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W środę dnią 27-g0 

bm. o godz. 1-ej popoł. w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu odbędą się promocje na 
doktora wszęchnauk lekarskich: 1) Adeli 
Ireny z Siemaszków_ primo voto Borkow= 
skiej, secundo voto Zawaądzkiej, 2) Stani- 
sława jJanuszkiewicza, 3) Chaima vel Hen- 
ryka Bergmana. Wstęp wolny. 

— tawa sprawozdawcza prac Sł, 
Wydziału Sztuk Pięknych USB. otwarta 
zostanie w murach po-Beruardyńskich (ul. 
św. Anny 4) we środę, dnia 27 czerwca © 
godz. 12-ej w południe i trwać będzie do 
niedzieli dnia 1-go lipca włącznie od godz. 
10-ej rano dó T-ej wiecz. Wstęp wolny. 

— (с) Jeszcze Cela Konrada. Koło 
Polonistów U. S. B. na walnem zebraniu 
dn. 24 b. m. uchwaliło przesłąć do pana 
Wojewody Wileńskiego pismo treści nastę- 
pującej: : е у 

„Wobec ciągnącej się od kilku lat spra- 
wy przekazania celi Mickiewicza w murach 
po-Bazyljańskich czynnikom odpowiednim 
w celu zorganizowania Muzeum Mickiewi- 
czowskiego - Walne Zebranie wyraża jed- 
nomyślną opinię, że sprawę należy jaknaj- 
rychiej pchnąć na tory realne i w tym celu 
poleca Zarządowi przedstawić niniejszy po- 
stulat władzom wojewódzkim na ręce p. 
Wojewody. 

— (c) Wybory zarządu Koła Poloni- 
stów US. W ubiegłą niedzielę, dn. 24-go 
bm. odbyło się walne zebranie członków 
Koła Polonistów USB. Wśród wielu punk- 
tów porządku dziennego najważniejszym 
był wybór nowych władz Koła na rok aka- 
demicki 1928—29. Zarząd ukonstytuował 
się nast.: prezes—kol. Ludwik Syta, vice- 
prezes—kol. Wierzbicka, sekretarz - kol. 
Zgorzelski (zastępca kol.  Stupkiewicz), 
skarbnik—kol. Turkowski, kierownik czy- 
telni—kol. Borkowska, bibljotekarka—kol. 
Obrębska. Walne zebranie wyniosło cały 
szereg uchwał, jak np. uregulowanie pracy 
naukowej wewnątrz Koła, troska o Komi- 
tet wydawniczy (wkrótce opuści prasę t. I- 

Bibljoteki prac polonistycznych p. t. „Pla- 
cyd Jankowski“ kol. Walerjana Charkiewi- 
cza), wystąpienie w sprawie Celi Konrada, 
urządzenie balu  kostjumowo literackiego 
i tp. 

2 A pracy roku ubiegłego zasługuje na 
podziękowanie wydanie zbioru poezyj STO 
oraz przygotowanie do druku 5000 pozycyj 
bibljograficznych, które stanowią zaczątek 
bibljografji czasopišmienniciwa wileńskiego 
(lata 1918 - *927). 

Nowy Zarząd z miejsca przystąpił do 
pracy, przygotowując plan działalności na 
rok przyszły. ` 

— Powrót wycieczki z Łotwy. W 
dniu wczorajszym pociągiem rannym z War- 
szawy pewróciła wycieczka studentów Po- 
laków studjujących w Rydze po parotygod- 
niowym pobycie w Polsce. L 

Odjeżdżającą do Łotwy wycieczkę na 

dworcu żegnała licznie zgromadzona Wileń- 
ska Młodzież Akademicka na czele z pre- 

zesem Wileńskiego Komitetu Akademickie- 
go p. H. Grzybem. ё 

— Znakomity francuski uczony w 
Wilnie. Na zaproszenie wydziału Lekar- 
skiego Uniwersytetu Stefana Batorego przy- 

bywa do Wiina z Paryża znakomity uczo- 
ny francuski Dr. Paul Bailliart i w czwar- 
tek dnia 28 b. m. wygłosi o godzinie 13-ej 
w Auli Kolumnowej Uniwersytetu wykład 
na temat „z dziedziny patologji ciśnienia 
krwi”. Wykład ten poprzedzony będzie po- 
witalnemi przemówieniami: b. Dziekana Wy- 
działu Lekarskiego prof. Dr. jana Szmur-
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i Marszałka Senatu, prof. Juliana Szy- Kino- -Hnjine" I Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. О 2 1 śl Zachwycający i porywający dramat erotyczny „MĘŻCZYZNA. KTO «į 
Eko W piątek i sobotę 29_i530 b.m. Šwigiokradziwo w Ławaryszkach. й | Teatr „Rolios REMU SIĘ PŁACI* — ja Symionja przeżyć, uczuć i miłości. Rekiny powojenne i ich ofiary. 
Dr. Bailliart będziezmiał o godzinie 12-tej Zakrystjan kościoła w Ławarysz- tach) niejakiego Sadowskiego. Ujęto Wileńska 38. | W rol. gł. Anna Andra, Biuno Kastner. Książe płatnym tancerzem. Rewie i dancingi. Oryg. pałace wiedeńskie! 
wykłady i konferencję w fsali wykładowej i i i łości ki kilome- Bogata wystawa! Ostatni seans o godz. 10.15. 
Kliniki Okulistycznej na Antokolu. Wstęp kach pow. Wil.-Trockiego, lustrując go w lesie w odległości kilku je 

na wszystkie wykłady i konferencje wolny. rano kościół, spostrzegł brak skarbo- trów od miasteczka. Na szczęście 

TY nek. Zaalarmowana natychmiast po- pieniądze, a było ich zresztą niedużo, 
KOMUNIKATY. Nei ё Ą я zre 

licja przeprowadziła dochodzenie, w SJ przy RE ki 

— Zebranie doroczne To*arzystwa której wyniku podejrzenie padło na ak się wyjaśniło, Sadowski  do- 

Przyjaciół Nauk. Dnia 27 czerwca we śro- jp. ua, a obecnego furmana stał się do kościoła przez suiit, przy "Kino- Wanda” Najpopularniejsze arcydzieło Rosyjskiej Złotej Serji. Nowe wydanie „PRZY KOMINKU* erotyczny dramat w 

R ŁK lege oddać ae ks. Siemaszkiewicza (b. proboszcza, pomocy lejców. Osobą jego zajęła Teatr »› 12 akt. W rolach tytułowych Wiera Chołodnaja, Maksimow, Polonski i Runicz. Podczas wyświetlania filmu 

  

№шо- р | ją* | Dziś clou sezonu. Niezapomniany bohater „Wielkieį Parady“ i „Symfonji zmysłów* oraz rasowo piękni john 
Teatr „ MONJA Gilbert, Joan Grawford w znakomitym 10 aktowym dramacie erotycznym p. t. „OSTATNI POCAŁUNEK* 
A.Mickiewicza 22|(twelve miles out). Nad program: wesoła komedja w 2 aktach. Początek o godz, 5.30, ostatni 10.25,     

  

    
  

PE mie doróczną i Człońkowie Towarzy- obecnie zamieszkującego w  Duksz- się policja powiatowa. Wielka 30. będą wykonane znane cygańskie romansy: „Przy kominku*, „Kominek zgasł”, „Chryzantemy* i inne. 

t imi i jaknajlicz- i : ° . I 
niejsze przybycie. "Zaproszenia "specjalne iotnierze gowieccy nie znają strefy granicznė) į Miejski Kinematograi Od dnia 26 do 29 czerwca 1928r. [hr [ [ « sztuką w 10 aktach. W roli głównej: ; 
nie będą rozsyłane Zarząd. ; P i włącznie będzie wyświetlany film: »» U i 00far Jackie Coogan. Max Dawidson I Jean | 

— Koniec sezonu śród literackich. 
Na ostatniej (48-ej) Środzie Literackiej w 
dniu 20 bm., odbytej przy. udziale 70 zgó- 
rą osób, z K. Iłłakowiczówną, jako goś- 
ciem, Związek Zawodowy Literatów Pol- 

jaj i -sowie+ dzenia zatrzymani zeznali, że będąc w pa- Kulturalno-Oświatowyj Grawford. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele Н 

с!‹іе&п;шгё}о';?е %ЁЁЁДЁ:\Ъ'Ё'СЪРОЁЁЁЗ stupa trolu zabladzili na stronę polski F | SALA MIEJSKA i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów o godz. ó-ej, w niedziele z święta od g. 4-ej. 

Nr. 1239-70 władze Kopu zatrzymały je- Do czasu wyświetlenia sprawy  prze- Į ul. Ostrobramska 5. : Następny program: „KROLOWA TORU WYšCIGOWEGO*“, 

dnego podoficera i żołnierza sowieckiego, kazano ich do dyspozycji odnośnych władz 
Ra; 

którzy w pełnem umundurowaniu przeby- Kopu, (x) 

  

    
  

  

skich w Wilnie zakończył swój sezon. Śro- 2 i taj 5 Dziś i dni następnych! Wspaniały szlagier sezonu! p. t. „MILOŠČ“ (Spowiedž księżny de Langed, 
da z zapowiedzianym referatem prob | 74180 agne M ea Ki iš ais) dramat AOC w 10 aktach, osnuty na tle głośnej noweli Balzac'a. W rolach głównych: 

Kłosa z senat ROCKER oai Kotowe „DGNISKO Elżbieta Z Menos Ai Ri RANE saa) oo Na c 

z powodu choro prelegenta odłożona s я z ‚ я kawa treść! Początek seansów o g. 6, w niedziele o g. 4-ej. Uwaga: P. M. wi 
zostaje do jesieni. Od początku nowego se- Teafr Polski Zakończenie Zioiu Siow. (obok dworca kolejowego). lekcje śpiewu solowego. Zapisy w kancelarji Ogniska. i į 
zonu ogtoszony będzie komunikat w prasie. i £ i ŚR kra 

_ Wiligen Związek Literatów na wzór Król się bawi. MŁ Palskiej. Świafowej sławy kurorfy I domy | Spómika z kapita”” 
ubiegłego roku _ planuje wycieczkę literatów Ni chodząc w roztrząsanie kry- zdrowia łem 30.000 zł. do | 
i artystów do Puszczy Białowieskiej. ie w 4 Drugi dzień Zlotu członków Kół solidnego interesu | 

3. Zebranie Wileńskiego T-wa Ro- tyczne R WA „Re- 
syjskiego. Dn. 24 bm. odbyło się ogólne duty”, o czem zdania są bardzo po- 3 
zebranie członków Wileńskiego Towarzyst- Erie a nieraz wręcz przeciwne, Poczet został pielgrzymką do Kat 
wa Rosyjskiego w Wilnie, na którem po- ; d = Klėja watoliuosoi. 26 og UN Wzięło w niej udział kilkaset 
ruszono sprawę rosyjskiego gimnazjum.  JEGNO nie uiega wątp! a uczestników zlotu. 

Gimnazjum znajduje się w położeniu Czasu zajęcia przez nią teatru na Po- W godzinach popołudniowych w 
nader trudnem. Rodzice nie są w stanie hulance publiczność wileńska jest naj- 

4 jeż iei roz- Pensjonaty, internaty dia dziewcząt i | technicznego z po- 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej roz dia chłopców. CIA CEZ utrzymania | ważnemi zastępst- i 

dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich, | wami poszukuję. 
dia dorosłych 150 fr. szw., która jest ; Pożądana współ- 
Stałą dla czterech uzdrowisk przy tygo- | praca. Oferty do 
dniowej zamianie. Referencje przeszło | Biura Reklamowe- 
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. | go, Garbarska 1, 

  

ieci. ‚ 2 я i Miejskiej odbył się konkurs chó- opłacać za naukę swych dzieci. Magistrat wiona stałego teatru Sali Miejs L (Zworotna portorjum). dla S. S, 1 8282 
odmówił pomocy. Te okoliczności zmusiły DOC PAL ak rów Stowarzyszeń. 2 ; Bureau der Pensionnaten Pestalozzi “"———77 7 ‹ 
sekcję kulturalno-oświatową do opodatko- ycznego, ) W tym samym prawie czasie w (Fėdėration Internationale des Pension- 
wania wszystkich Rosjan, zamieszkałych na etnicznie rożnorodnego zaludnienia — 
terenie m. Wilna. Lecz daleko nie wszyscy więcej, niżeii gdzie indziej w. Polsce, 
Sa: poloni iska A seal potrzebnego i Zz wielu  względow  ni- 

połączenia gimnazjum rosyjskiego i gimna- czem _ niedającego się zastąpić. a 
zjum żeńskim Pośpiełowej. życie wykazało niezbicie nierealno ć 

‚ Propozycja połączenia dwóch gimna- polityki teatralnej, uprawianej na grun- 
zjów wywołała protesty obecnych oraz cje wileńskim przez czynniki miaro- 
okrzyki przeciwko zarządowi WTR. D 7 ię- 

Członkom zarządu nie dali możności ZZ: 
wypowiedzenia się. Na sali powstał szum. tym kierunku, który jak się dotąd 

Uchwalono pozostawić gimnazjum oraz Okazuje—do celu upatrzonego wcale 
wybrano komisję, która musi zbadać nie- nię zbliża. Ale „byt* po siemu!* i 
dokłądności ze strony zarządu WTR. niema co o tem gadać. Tymczasem 

nasza nieprawdopodobnie cierpliwa 
TEATRY i MUZYKA. publiczność z wytęsknieniem i zazdro- 

— Teatr Polski (sala „Lutnia”). „Król Ścią myśli o tem, że są w Polsce 
się bawi“, po cenach zniżonych. Dziś gra- „; S iei Ипа — 
ny będzie barwny, iczmiecnie wesoły i 4 a мее \У!Ё)п_а 
ładyjny wodewil „Król się bawi”, w któ- mające teatry O repertuarze TOžnO- 
rym gościnnie występujący Mieczysław rodnym, dramatycznym i operowo- 
Dowmunt zbiera sute oklaski. Powodzenie operetkowym. 

sali Sniadeckich USB. obradował trze- 
ci zjazd delegatek St. Młodych Polek. 
Po wysłuchaniu zagajenia, wygłoszo- 
nego przez płk. Piaseckiego oraz 
sprawozdania z działalności Stowarzy- 
szenia, wygłoszonego przez ks. Ka- 
farskiego, omówiono program dal- 
szych prac, a następnie przeprowa 
dzono wybory uzupełniające. Ze 
sprawozdania ks. Kaiarskiego | wyja- 
śniło się, źe ostatnio liczba stowa- 
rzyszeń żeńskich wzrosła znacznie. 

Podczas dyskusji na temat pro- 
gramu prac zwrócono uwagę na ko: 
nieczność intensywniejszej pracy na 
polu wychowania fizycznego oraz or- 
ganizacji kursów kroju i szycia oraz 
gospodarstwa domowego. 

л „„ Kilka uczących się nats Europčens) Gudapest, V., Alkotma- : $ 
PAP UR P BDA НА В ny Strasse 4. |. (Telephon: Terćz 242—36). e a 

Kurorty i domy zdrowia: Treskliwa opieka- 
Na Węgrzech: Budapeszt, Siófok. W Francuska „ konwer- 
Szwajcarii: Genewa, *) Lozanna, *) Neu- SACja. Fortepian na 
chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *) miejscu, ul. Zakreto- 
Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *) wa Ša, m. 10 (blisko 
Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains, gimnazjum Nazaretd- 
Grenoble, *) Evian (Genewskie Jezioro), nek). Zapisy od 2 4 
Chamonix, Na Francuskiej Riwierze: St. $> a prócz 
Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, Monte- niedziel i świąt,) 
Carlo, Mentona, W Anglii. Londyn *), Cam- Leonja Kontrymówna 
DOOR: s OR Nd We Wło- 
szech: San-Remo, *) Nerwi,; Wenecja, Bor- a 
dighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *) ERC REM ACZ 
Palermo, Meran. W Austrji: Wiedeń, * Ė 8 
Zell-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcburg,*) ssa POSADY DES 
Ww EE Dea W Belgji: Osten- 5 6 

da, W Afryce: Algier, Tunis. и 
W mieįscowošciach, zaznaczonych gwia- us 

zdką, internaty dlą chłvpców i dziewcząt, : 
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały Poszukuję 

  

Wycieczki turystyczne po Bałtyku s. s. „Gdynia* 
(kapitan Ryński) do Danji, Szwecji, Norwegji; 

Finlandji, Estonji i Łotwy. 

  

2 Najbliższe wycieczki: 27 czerwca do 3 lipca do Rónne е ь : 
% Dówmuotem dzielą b. Kamińska, Szczóć : M R Zlot zakończony został reieratem IonSniaki.: Ceśy: draż owyżywieniema OGAR ZE rok. Inne pensjonaty i kurorty otwarte są posady  buchaltera, 
sna, p.p. Marjański, Detkowski i inni. © Brakowi temu starają się zaradzić przedstawicielki Zjedn. Mł. Polskiej w Od 2 Ika do 10 lipca do Afieby i Stockholmu od Bi ciągu lipca, sierpnia i wrzešnia. = kasjera, łowczego lub 

Ceny miejsc znižone. sporadyczne występy przyjezdnych Poznaniu p. Ordowskiej na temat: 308 zł. Od 12 do 22 lipca do Estonji, Finlandji i ycieczki mają zniżki od 25 proc. do pisarza administracyj- 
50 proc. oraz pullmanowskie wagony. Ce- nego. Referencje po- 
na utrzymania w ciągu roku szkolnego (od siadam dobre. Adres. 
15 września) wynosi 110 franków szwajc. w adm. „Słowa* pod 

— Ostatnia premiera zespołujśpiew- zespołów operowych lub operetko- Wychowanie jako podstawa pracy w 
nego. Ostatia premjera komedji muzycz- i i io- “ nej będzie „Lady Chic“, ktėrą wprowadza- wych, niezawsze stojących na pozio- $.М.Р.“. 

Łotwy od 495 zł. 

Paszporty zagraniczne nie wymagane. 
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ją na scenę naszą M. Dowmunt, i M. Ko- Mie wymagalnym, a jednak z dobre- z й 0 : ne miesięcznie. 8—2221 L. dowodu osobistego 
damowaki 51: : mi—przewažnie--wynikami kasowemi. Z SĄDÓW. Wszelkich. jnformacyj udziela. Towarzystwo. Kąpieli ją 0 —20—————0m0 Nr 25 Gia мв 

Ceny zniżone. Chcąc dać publiczności rodzaj wi- orskich, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 2 > й — 6982 
2 > 6ь ' 5 -60. i P. P. „ “, Wydzi, = ag. książ. wojsko- SPRZEDAM — palmę ias 

RADJO—wWiLNQ. dowiska, rzadko teraz tutaj oglądane- Bra obajetwė Ha dle: stowieików EA R tdlełoń ių ac wa i karta mob.dużą, ładną į szaie |||jiją om B z 
AA 1028 go, a jednocześnie ożywić zwykle w materjalnych. wyć. przez P. K+do ubrania. Ul. Zy- sag, na aka 

TNA A letnich miesiącach słabnącą frekwencję sai i Timofiej Rog - «р ао оо dai =- GA U. Wilno, na imię gmuntowjka 4 m. 6,3 NZ 
1300 _ Transmisja z Warszawy: syg- i i ARE sb Chaima | Kabcana, od 3-ej do 7-ej g. w.(J6ZYk francuski | 

nał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w te3tU zorganizowała dyrekcja Teatru darze ze wsi Nowosiołki, znani byli ogólnie zai Wilno,” MIS EMI I 5, 8; muzyka). Posiada ma- 

Krakowie. Polskiego szereg przedstawień — оре- paz żę braterski Ėė a. we ' łosfenań 428 unież -.. turę gimn. i suladosi: 
.00 — 17.15: J ы 5 is „ {а obopólna nienawiść. Frzyczyn emu y 5 3 ni: ie. 3 wo rocznej praktyki. oo 17.15: Muzyka z płyt gramo- retkowych, ZOO oo žo WYKO" zadawni ony spór: na tle podziału majątko- Ażeby otrzymać wodę naturalną wažnia się. 2861 + O samas WIAGGIĘDŚĆ "WS adi: 

17.15—17.30: Chwilka litewska. nania ról naczelnych siły wykonawcze, wego. Przyzwyczajono „się już do ustawicz- 
17.30-17.45: Komunikat harcerskij | Jak“ p. Elma Gistedt, w swym rodza- nych kłótni braci i niejeden z (sąsiadów WAWAE LUKALE BE” ** 5; 

ju indywidualność artystyczna całkiem przepowiadał katastrofę. AWAWAWA о- 0982 
17.45—18.10: *Fitosocjologja czyli nau- JU indywidualność a ы : оее . 

ka o zespołach roślin* odczyt z działu bezkonkurencyjna, zmuszona—nieste- Pewnego wieczoru włościanie, wracają” 

e ” ® 

Vichy Cėlestins AUPNA I SPRLEDKĆ Bili BYA WAV 
„Przyroda" wygłosi prot. U, Ś. B. dr, Jó- ty prz . t ; kutek cy z robót polnych usłyszeli krzyk. Tuż a ° : = ja 

AREN poet pien, e OŚ takmi ziemiejy Kaa Gnioj a osiew | Vichy Grande-Grille|  wawaawa Mieszkanie ; LEKARZE @ 18.15-19.00: Koncert popołudniowy, A S LS YNA GOŁA ŁE : ja potrzebne 3. pokojo wg AWAWAEI poświęcony muzyce egzotycznej w wyko- W Wilnie p. Stefan Marjański, dobrze sąsiadom, że ranę otrzymał od brata Jana. Vi ” zaraz Koniawe, pożądane na 
ichy Hopital Mię   

naniu orkiestry Pol. Radja w Warszawie u nas znany i ceniony w rolach Siły opuścity go rychło i zanim zawezwa- wierzchowego, Zwierzyńcu. Zgłosze- | 

  

  

od dyr. J. Ozimińskiego. ; no lekarza zmarł. A B ujezdžonego 4 7 lat;nia do „Słowa* pod DOKTCR i 

P0119.05 19.30: Audycja dla dzieci star. vy!wornych amantów operetkowych, . Aresztowany zabójca przyznał się do niewielkiego fwzrostu „Ergo. -1] B.ZELDOWIEZ | szych: „Pieśń 'o ziemi naszej* Wincentego 1OwOpozyskana i bardzo dobra wo- zbrodni i wyświetlił cały przebieg zajścia, ŻĄDAJCIE ZAWSZE (około 1 m. 50 ctm.) — : > 
Pola wygłosi Halina Hohendlingerówna. dewilistka p. Marja Szczęsna, stały poprzedzającego zbrodnią. Powodem posłu- * + N. Wilejka, kpt. Sob0- | SOLIDNEMU chor. weneryczne, | 

19.35-20.00: Transmisja z Warszawy ulubieniec naszych teatromanów p. ŻYł0. sprzeczka o woły zamordowanego, MARKI lew Bazyli, 85 p. p. |okatorowi do wy-] SS narządów | 
Wycieczki w Tatr. ie e odczyt wyż Mi 4uria o tratującegj koniczynę zabójcy. Po krót- 8Znajęcia umeblowany | moczowych, od 9 | 

śłosi ai у y yt wy: Mieczysław Dowmunt oraz ię kiej kłótni Jan wyjął z zacholewy nóż =="FZUWARK sokół pi das —1, od 5—-8 wiecz. 
28.00 Kanunikiks nam przedstawiona p. Helena Kamiń- i pchnął nim brata w lewe płuco. Cios Sprzedam na  S-tymbalkonem z, cało-| Kobieta-Lekarz 
20.30—22.00: Transmisja z Poznania: Ska, posiadaczka niezbyt dużego, lecz był śmiertelny. i 

koncert organowy prof. Feliksa Nowowiej- milego i dostatecznie  wyszkolonego „„ 344. Okręgowy skazat bratobėjeę na 12 ANTANO LTTUSDOSIAT RITA BEBE gg Ki!ometrze od Wilna, dziennym  utrzyma- 

lat więzienia ciężkiego. Sprawa oparła się KAŻDY Radjoamator wie, czem 
przy Lidzkiej szosie, niem. informacje: ul. IL ZeliOWICZOWA 

  

T
 

  

  

skiego. głosu oraz niezbędnej werwy w grze $ + я * $ hekt. ziemi, wszyst- Mickiewicza 19 u "= | RZA a : u ora Ze o Sąd Apelacyjny, który, biorąc pod uwa- Fl jest defekt w'aparacie odbiorczym = ы CCC s KOBIECE, WENE- | | san aż azja £ Waza: scenicznej. Reszę Obsady L LLS оче — г— о] С ag 
sportowy inne. = Stali artysci teatru dramatycznego, nie- braćmi "oraz silną kontuzję zabójcy, denerwuje: Shichacza; EZEBEZEZEEB pół hekt. _ lasu i sta- = pox CE 

SP 0 raz tak się dobrze wywiązujący z za- Užyskaną podczas wojny, co w rezultacie > AE EE "DOd A jtwem, ziemia po |oden lub dw | ui. Mickie zza | b у у 3 zrobiło go człowiekiem nerwowym, złago- KAŻDY więc winien mieć po 5 gubiony kwit niku. dowi dzieć JA en lu IWe | ul. Mickiewicza 24, 
RT. dań . przygodnie A: jak gdyby gził karę do czterech lat więzienia, zamie- |] ręką książkę, zawierającą rady i Ž lombardowy „_ się: sklep kwiatowy POKOJE do wynaję- a 

Międzyklubowe zawody operetka była ich zwykłym działem.  niającego dom poprawy. wskazówki, jak defekt taki usunąć i 4, „(ul Biskupia 12) Gintowta, Zamkowa, cia. Obiady na miej- —W7 Za TR TA 
kolarskie. Repertuar, SO PE 2 75) PORARNIK DLA RADJOAMA- się. т — 0 Tó8 Skópowki. Z-£l8Z seu. Tatarska 17 m. 3 TITAN ; 

Międzyklubowe Agia ni bol oc: = awa Zab li aka TORÓW, praca zbiorowa wWy- A mmemom am amym an E 920275 95 Л 0.6887 (a czmwznaze 
ganizowane przez Wil. T. C., sprowadziły LE : , głównie na ryczny. Zabawną w roli „mamy teatral- НУ wojskowych, A 
na boisko 6 p. p. Leg. dużo publiczności. krotochwili ze Śpiewami i tańcami, nie ac й y bitnych fachowców woj y B RE) 

° LES. * is i nej“ była p. Irena Jasińska - Detkow- od red. mir. inż. Krulisza, jest 
Zainteresowanie się sportem kolarskim wymagającej większych zespołów mu- ską, Wyżej wzmiankowani artyści ope- właśnie an. co jest hierhėdine 

AUSTERKI men xe gd+y pokoješi 
B na. parterze z balko- ZG ma cj nem dobrze umeblo- BETTY A R wane bez używalności AKUSZERKA 

        

    

      

      

jest u nas dosyč znaczne, to tež budujące z 2 a 
zę obecnie tory cyklistowskie (na Górze Zycznych. : 9 Tetkowi z powodzeniem wystąpili w dla każdego Radjoamatora. a 
Boufałowej i Pióromoncie) nie będą świeciły Ostatnio wykonana, nieco „ad rojach swej specjalności. Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- š RE ‹ 

ky SB na dystansie 2300 m. aparat; aa | Król 4 SA Aauavėsis, EE оф3 wionego 5, — zł 8 A. G. SYRKINA, Wielka 14 8 od daóń I. isa. "ka w. Smiałowska eg M : + Ooperetka trzyaktowa „Król się bawi s0 kompozytora, nie pozbawiona я ь iąžkiv : polskim, rosyjskim, |] sztanowa 5-4 |-pigzPrzyjmuje odgodz, 9 
WET SNAP NSA Rud. Nelsona, znana nam z wysta- przębłysków rzetelnego talentu, wpraw- Poradnik (la Radjcamatorów B Kai ai E elskiat S B LET Mickiewicz; 

Bieg 4600 mtr. wygrał p. Kalinowski wienia jeszcze w teatrze na Pohulance, ną ręką kapelmistrza p. Mieczysława Do nabycia we wszystkich księ- В i aa s B mano mA ias У 
w czasie 7,54. Pierwszym też był p. Sier- sprawiła i tym razem widoczne zado- Kochanowskiego przystosowana do garniach oraz w AJENCJI LB Ea : Ša RÓŻN E tapote J 

Bieg junjorów na dystansie 4 klm. przy- Р 
niósł zwycięstwo p. Antoszewiczowi w cza- nie tylko po skończonych aktach, lecz starannie przygotowana i z tempera- Mickiewicza 4—6. 
sie 6,40. Bieg Makabi — 2 klm. wygrał p. i niejednokrotnie w czasie gry. ROlę mentem muzycznym przeprowadzona, 
Farba, a wśród pań pierwszą do mety przy- tytułową grał dobrze p. Marjan Dąb- wyszła bardzo chwalebnie. 
Była p. Sa ORG Gz rowski, jakkolwiek bez żywiołowej i O ile rozmiary sceny i zasoby de- EEE ERB 
trzech zawodników, wygrał pedliie. h Ka- prawdziwie zaraźliwej wesołości, do- koracyjne pozwalają, inscenizacja efek- 

diukow w biegu na 3000 mtr. Czas 5,38.  wolenie, sądząc z rzęsistych oklasków. roz dzalsych "sit k i ‚ i 
: 

, , porządzainych Si4 wykonawczych, WSCHODNIEJ, Wilno, ulica ina 

| 
i Maszyny młyńskie ozzosceesseem PETA 

walce,. kaspry, ka- pianistka _ (dyplom ° 
mienie, jagielniki, konserwat.) przyimie 
tryjery, _ turbiny, lekcje gry iortepiano- 
motory TOPNE, wej na wsi w ciągu 

  

  
  

   
    

й zawo i Зя ć nie- że i Žas ‚ Diesla, gazowe, miesiąca lipca i sierp- p łinowski, bijąc o pół okrążenia toru p. Zwalającej choć trochę przeoczyć nie- towna—i całość wypadłaby jeszcze ży: NADESZŁY ORYGINALNE w + gaZOWE, miesiąca lip. p 
sej jan ч ы (yk T ь # 4 5 : : ti 1 ь koszt trzy- 

Kieję 2 rodna, Czas ZS mę | pub. prawdopodobieństwo jel. Durand, bry” wiej, gdyby chóry i komparserja nie dk rygory zglolskie В. 6. В, ©5 четоыг ha оо ły Biuro Tech mana. Euskawe zgło: Uta 
Šios SOKSW bieg z przeszkodiiiw Ę gadjer, w świetnem wykonaniu (może tak chwilami obojętnie zachowywały G Wilno, Gdańska 6, niczno-Handlowe i robót inżynieryjnych szenia do Biura Re- 

grany pz Rikis Organizacja A trochę chwilami przesadnem) p. M. się wobec akcji na scenie. N. lezer, tel, 421. —0; ST. STOSERSKI, Wilno, Mickiewicza 27, klamowego, Garbar- 

dów dobra. Dowmunta wywoływał śmiech home- Michat Józefowicz r el. 12 47. —śska 1. -1 ныбый, 
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