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(Głos prawosławnego Bialorusino). 

Nie pierwszy rok borykamy się 

z naleciałościami rusifikacyjnemi, po” 

zostałemi na terenie kraju naszego 

wskutek pólłtorawiekowego panowa- 

nia caratu. Głębokie zapuściły one 

korzenie we wnętrze ziemi naszej, w 

Życie, w duszę ludności, ją zamiesz- 

kującej. Zniweczyły piękno idei Ja- 

giellońskiej, zniekształciły mowę i 

obyczaje, wypaczyły normalny roz- 
wój kraju. Wdarły się i mocno się 

usadowiły w miastach i po wsiach, 

w życiu rodzinnem i w życiu spo- 

łecznem, a przedewszystkiem — w 
cerkwi. 

To ostatnie zjawisko jest zupeł- 

nie zrozumiałe, bo z prawosławjem 

carat umiejętnie łączył pojęcie ro- 

syjskości, nie tylko kraju i ludności, 

ale równiej i religji. Prawosławje by- 

ło dla rządów carskich terenem do 
burzenia murów narodowej fortecy 

białoruskiej. A na terenie tym świe- 

cił jaskrawy napis— „iskoni ruskij". 

Do dziś dnia wiadome są ślady 

szturmu. Jeszcze do dziś znaczny 
odsetek miejscowej ludności prawo- 

sławnej uważa siebie za Rosjan, 

wstydząc się przyznać do narodo- 

wości białoruskiej, jeszcze prawie 

niepodzielnie panuje pojęcie o šwię- 

tach i świętych — polskich i rosyj- 

skich, dowiedzione jest utożsamianie 

prawosławia z rosyjskością a katoli- 

" cyzmem z polskością. 

Któż tu winien? Najmniej — lud. 

Przedewszystkiem zaś polityka ro” 

syjska, oddziaływująca za pośred- 

nictwem duchowieństwa i Synodu 

na bierne i nieuświadomione masy, 

następnie nałogi myślowe i wrodzo* 

ny konserwatyzm. 

Czyż trzeba dowodzić, że ten 

stan rzeczy, trwający i dziś bez 

zmiany jest traktowany zarówno ze 

względów narodowych, jak społecz” 

nych, jak również politycznych i 

państwowych? 

Sprawa nie może budzić żadnych 

wątpliwości. Już pierwsi apostołowie 

pisali i przemawiałi do każdego na- 

rodu jogo mową. W języku danej 

narodowości modlili się, pouczali i 

rządzili. Bez tej metody nie można 

trafić do duszy wierzącego i nią 
kierować. Jak się przemówić do lu- 

du, tak lud odpowie. 

Niestety w życiu prawosławja na 

ziemiach lit.-białoruskich dotychczas 

dzieje się odwrotnie. Pomijamy na 

razie pytanie o języku liturgicz- 

nym, chociaż w życiu religijnem 

prawosławnych Rumunów, Greków 
i dalekich Japończyków, rozwiązane 

zostało ono w sposób pozytywny. 

Przejdziemy do sprawy więcej pa- 

lącej, więcej powszedniej. Czy spot- 

kamy gdzie na naszych: terenach 

duchownego prawosławnego (nie li- 

cząc kilka jednostek) przemawiają- 

cego do ludności w jej języku? Nie- 

wyłącznie po rosyjsku? Gdy nawet 

urzędnik, sędzia, nauczyciel nieraz 

odpowiada Białorusinowi w jego oj” 

czystej mowie, duchowny prawo- 

sławny rozmawia wyłącznie po ro* 
syjsku. Biurowość cerkiewna prowa- 

dzona jest wyłącznie po rosyjsku. 

Spojrzymy na druki, blankiety cer” 
kiewne—znów tylko język rosyjski, 

obok polskiego jako państwowego. 

Posłuchajmy w cerkwi zapowiedzi: 
„Órażdamin N, żełaet wstupić w za- 

konnyj brak" i innych przemówień, 

a napewno nie domyślimy się iż 

nieznany w kraju przed czterystu 

laty Skoryna drukował białoruskie 
' księgi religijne. Co odczuwa przy 

tem Białorusin, chociaż najmniej u- 

 šwiadomiony, 'nie potrzebujemy tło* 

maczyć; nie jeden ze słuchaczy 

wieśniaków w zdumieniu zapytuje 

siebie o jakiem „braku* tu mowa. 

Uczucia go i usposobienie wzglę- 

dem swych przewodników duchow- 
nych, pogardzających jego mową 

ojczystą—w najlepszym razie będą 

nacechowane obojętnością, a nie 

* zadko i wyraźną niechęcią. 

Każdy musi przyznać, że sprawa 

tu wymaga jaknajrychlejszego za- 

łatwienia w sposób odpowiadający 

zmienionym warunkom. Byłoby nie- 

pojętą pobłażliwością  tolerowanie 

przeżytków naleciałości, których 
nie chce się pozbyć niewielka gru- 

pa, trzymająca się zasady nie u- 

znawania istnienia narodu biało- 
ruskiego, jego mowy, tradycyj i zwy- 

czajów, traktująca naród ten, jako 

szczep rosyjski, a jego język—jako 

„narzecze" rosyjskie. Wspólne w da- 

nym wypadku interesy narodowe 

białoruskie i państwowe polskie po- 

winny górować nad uporną garstką 

niepoprawnych naucżycieli o „jedi- 

noj i niedielimoj“. 

Pamiętne jest orędzie metropoli- 

ty Dyonizego do duchowieństwa 

ukraińskiego zalecające utrzymywa- 

nie bliższej łączności ze swemi wier- 

nymi i uwzględnianie w tym celu ję- 

zyka ukraińskiego w jaknajszerszych 

rozmiarach. Niema wątpliwości, iż 

orędzie podobne zostało z uznaniem 

przyjęte przez społeczeństwo ukra- 

ińskie. 

Prawosławne społeczeństwo bia- 

łornskie czeka na podobne orędzie, 

za którem nastąpiłyby i czyny od- 

powiednie ze strony władz ducho- 

wnych zwierzchnich i pasterzy sze- 

regowych, czyny zbliżające wiernych 

z cerkwią, a przez to podnoszące 

poziom moralny ludu. 

W interesie ogółu miejscowej 

ludności prawosławnej, a przynaj- 

mniej ogromnej jej większości jest, 

aby orędzie wspomniane ukazało się 

jaknajrychlej, bo sprawa poruszana, 

z pozoru może wydająca się błahą, 

w rzeczywistości jest niezmiernie 

palącą i doniosłą. 

M. N-ski. 
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P. min. Zaleski opóścił Madryt. 

Miniser Zaleski opóścił dnia 16 
b. m. Madryt, udając się na spe- 
cjalne zaproszenie rządu hiszpan- 
skiego do Sewilli i Barcelony w ce- 
lu zwiedzenia tamtejszych wystaw. 
Przed odjazdem p. minister udzelił 
specjalnemu wysłannikowi „Głosu 
Prawdy* wywiadu, w ktorym о- 
świadczył co następuje: 

„Ostatnia sesja Rady Ligi nie 
miała na porządku dziennym ža- 
dnych szczególnie ważnych spraw, 
poza kwestją procedury mniejszoś- 
ciowej. Ta ostatnia sprawa sztucz- 
nie rozdęta, skończyła się na paru 
minimalnych zmianach procedural- 
nych, które w praktyce nie mają 
większego znaczenia. Powziąwszy 
taką właśnie, a nie inną decyzję 
Rada Ligi wykazała, że zdaje sobie 
doskonale sprawę z faktu, iż obe- 
cenie istniejąca procedura jest stosun- 
kowo najpraktyczniejszą. 

Slusznošė tego stanowiska zo- 
stała dobitnie potwierdzona przez 
próbę delegacji niemieckiej ominię- 
cia procedury przy wnoszeniu pe- 
tycji „Graebe-Naumann". Należy 
bowiem przypuszczać, że gdyby 
sprawa ta znalazła się od początku 
w „Komitecie Trzech”, to byłaby 
w ciągu tygodnia definitywnie zała- 
twiona; tymczasem delegacja nie- 
miecka zapisała ją bezpośrednio na 
porządek dzienny obrad Rady Ligi, 
tak, że znalazła się ona na wokan- 
dzie dopiero w przeddzień zamknię- 
cia sesji. Wobec tej sytuacji Rada 
Ligi znalazła jedyne wyjście, t. j. 
odesłanie sprawy do bezpośrednie- 
go porozumienia stron“. 

Minister Zaleski w. Lizbonie, 
LIZBONA, 17.6. (Pat). Przybył tu 

minister spraw zagranicznych Au- 
gust Zaleski, 

Sprawa przeciw b. post. Ulitzowi 
KATOWICE, 17.6. (Pat). Rozpra- 

wa przeciwko b. posłowi na sejm 
śląski Ottonowi Ulitzowi o pomaga. 
nie do dezercji została wyznaczona 
na dzień 24-g0 czerwca. Do rozpra- 
wy zostaną powołani oprócz świad: 
ków, wymienionych w akcie oskar- 
żenia, także świadkowie powołani 
przez obronę. : 

Wyrok w sprawio 0 reabilitację 
niewinnie skazanego Jakubok- 

skiego. 
BERLIN, 17.VI (Pat). Dziś ogło= 

szony został w Neustrelitz wyrok w 
procesie Nogensów, który to proces 
powszechnie był nazywany w Niem- 
czech procesem Jakubowskiego. 
Wobec przepełnionej sali i wśród 
głębokiej ciszy przewodniczący sądu 
odczytał o godz. 12.30 wyrok, na 
mocy którego August Nogens ska- 
zany został za krzywoprzysięstwo 
na półtora roku ciężkiego więzienia, 
Ża morderstwo zaś na śmierć. Młod- 
szy brat Fritz Nogens za okazywa- 
nie pomocy w morderstwie i za 
krzywoprzysięstwo po uwzględnie- 
niu weku młodocianego, jako oko- 
liczności łagodzącej, na 4 lata 3 
miesiące więzienia. Matka Nogen- 
sów Kellerowa za współudział w 
morderstwie i za cięzkie krzywo” 
przysięstwo na 9lat ciężkiego więzie- 
nia. Bloeker za krzywoprzysięstwo 
na półtora roku ciężkiego więzienia. 

W ustnem uzasadnieniu wyroku 
przewodniczący podniósł, że sąd 
pryjął powszechne przyznanie się 
oskarżonych za prawdziwe o tyle, 
o ile przy przyznaniach tych obcią- 
żali sami siebie, w szczególności 
przyznanie się Augusta Nogensa do 
winy złożone radcy  sądowemu 
Hundowi w czasie śledztwa uznał 
sąd za wiarogodne, ponieważ zezna- 
nie złożone zostało przy najdalej 
idących zarządzeniach ostrożności, 
Rozbieżność w zeznaniach poszcze- 
gólnych oskarżonych uznał sąd za 
mniej ważne, ponieważ wskutek 
odległości czasu tego rodzaju detale 
są niemożliwe do uniknięcia. Alibi 
Augusta Nagensa uznał za nieudo- 
wodnione i przyszedł do wniosku, 
že musial on być w dniu krytycz- 
nym na miejscu przestępstwa. 

W sprawie udziału Jakubowskie- 
go w morderstwie sąd wstrzymał się 
od wydania ostatniego orzeczenia, 
stwierdzając, że wyjaśnienie tej spra- 
wy będzie zadaniem postępowania 
© rewizję procesu, do którego do- 
prowadziła niemiecka liga obrony 
praw człowieka i obywatela. Sąd 
przyszedł do wniosku, że nie może 
ogłosić niewinności Jakubowskiego 
i tylko podkreśla, że co do jego 
winy istnieją poważne wątpliwości. 

Liężkie kary na oskarżonych. 
przekraczające nawet, jak w sto- 
sunku do Kellerowej, wniosek pro- 
kuratora, sąd uzasadnia m. in. tem, 
że oskarżeni falszywemi swemi zez- 
naniami w poprzednim procesie 
przyczynili się do stracenia ]Jaku- 
bowskiego. Po ogłoszeniu przez 
przewodniczącego wyroku i moty- 
wów adw. Brandt w imieniu ligi 
obrony praw człowieka i obywatela 
prosił, ażeby sąd zwrócił się do rzą- 
du meklemburskiego o niewykony- 
wanie wyroku na Augušcie Nogen- 
sie. 

Prasa podaje wyrok obszernie. 
Dzienniki prawicowe, jak „Local 
Anzeiger“, prawie calkowicie pomi- 
jają nazwisko i sprawę  Jakubow- 
skiego. „Berliner Tegeblatt" pod- 
kreśla, że sąd wbrew wywodom 
prokuratora, który w dalszym ciągu 
podtrzymywał tezę o współwinie 
Jakubowskiego, powstrzymał się od 
orzeczenia co do udziału jakubow- 
skiego w morderstwie. Ostrożnie 
sformułowana motywacja wyroku 
oznacza — zdaniem „Berliner Tage- 
blatt*—jednakże całkowite zdezau- 
wowanie wyroku na Jakubowskiego. 

  

Drugi zjazd meljoracyjny. 
WARSZAWA, 17.V (Pat) W 

dniu dzisiejszym w auli Politechniki 
nastąpiło otwarcie drugiego ogólno- 
państwowego zjazdu meljoracyjne- 
go. Przewodniczącym zjazdu został 
obrany prof.inż. Stanisław Turczyno- 
wicz. Pierwszy zabrał głos, witając 
zjazd minister rolnictwa Niezabutow- 
ski, poczem witał również zjazd 
i dłuższe przemówienie wygłosił 
minister robót publicznych inż. Mo- 
raczewski, poruszając m. in. zaga- 
dnienie podziału kompetencji władz 
państwowych w sprawach meljoracji. 

W imieniu Ministerstwa Reform 
Rolnych w zastępstwie nieobecne- 
go min. ŚStaniewicza zjazd powitał 
dyrektor departamentu Kaczyński, 
zaś w imieniu ministerstwa rolnict- 
wa Czechosłowacji inż. dr. Jan Ho- 
rak, imieniem czeskiej politechniki 
w Pradze prof. T[homa, w imieniu 
politechniki Warchałowski. 

Następnie zjazd przyjął regula- 
min obrad. Prof. Turczynowicz wy- 
głosił referat p. t. „Przegląd życia 
meljoracyjnego w; ciągu ostatnich 
lat". Następnie rozpoczęły się ob- 
rady sekcyj. Na zjazd przybyło oko- 
ło 300 osób, w tem szereg gości z 
Czechosłowacji. Obrady potrwają do 
20 b. m. włącznie. 

MIEZALEŻNY ORGAM 
    

DEMOKRATYCZNY 

; Po sesji Rady Ligi Narodów. 
P. Briand zadowolony z wyników. 

MADRYT, 17.VI (Pat). Briand, 
w wywiadzie z przedstawicielami 
prąsy miejscowej oświadczył, iż jest 
zadowolony w wyników obecnej 
sesji Rady Ligi, która zdołała zła- 
godzić trudności, jakiemi były naje- 
żone niektóre sprawy oraz dopro- 
wadziła do zasadniczego porozumie- 
nia, "dającego świadectwo dobrej 
woli wszystkich krajów. Mówiąc o 
przyszłości, Briand dał wyraz nadziei, 

Prasa niemiecka o 
„BERLIN, 17.VI (Pat). Cała prasa 

dzisiejsza w obszernych depeszach 
z Madrytu omawia szczegóły prze- 
biegu wczorajszej dyskusji w spra” 
wie likwidacji własności niemieckiej 
w Połece, podkreślając w tyłułach, 
iż osiągnięte komprómisówe załat- 
wienie uważać należy ze stanowiska 
niemieckiego za względnie korzystne. 

ocjalistyczny „Worwaerts* pod- 
nosi, iż powołania neutralnego prze 
wodniczącego komisji umożliwi roz-| 
patrzenie każdego poszczególnego 
wypadku osobno. Dziennik wyraża 
nadzieję, iż do września uda się do- 
prowadzić do końca rokowania han- 
dlowe polsko-niemieckie, tem sa- 
mem zaś sprawa likwidacji zniknąć 

“tem dziwniejszy, 

iż osiągnięta zostanie trwała zgoda 
narodów. W sprawie stosunków fran- 
cusko - niemieckich minister zazna- 
czył, iż naprężenie, jakie powstało 
w wyniku wojny, słabnie stopniowo, 
i dziś już można powiedzieć, że 
wszelkie urazy przestały istnieć. Co 
się tyczy Anglji, Briand ma nadzieję, 
iż kontynuować ona będzie politykę 
międzynarodową,  zainaugurowaną 
przez Mac Donald'a w Genewie. 

ostatniej dyskusji, 
musi z porządku dziennego. Polska 
bowiem— komentuje „Vorwaerts* — 
przez stosowanie wywłaszczeń 
chciała widocznie wywrzeć nacisk 
na Niemcy w sprawie rokowań gos- 
podarczych. 
Hugenbergowski „Tag“ wyraža zdzi- 
wienie, iż porczumienie madryckie 
nie wspomina zupełnie o tymczaso- 
wem wstrzymaniu likwidacji, ani też 
©: ścisłych zobowiązaniach rządu 
polskiego. Kompromis madrycki jest 

oświadcza dzien- 
nik, iż rząd polski w dniach osta- 
tnich przywykł do stosowania. wo- 
bec Niemiec tonu, który zupełnie 
uniemożliwia utrzymanie jakichkol- 
wiek wzajemnych stotunków. 

Podróż Stresemana. 
BERLIN, 17.VI (Pat.) Jak donosi prasa berlińska, nin. Stresemann 

wyjechał wczoraj wieczorem z Madrytu do Barcelony celem zwiedzenia 
wystawy. We wtorek minister ma opuścić Barselonę, ażeby udać się do 
Paryża, gdzie zatrzyma się przez całą środę. „Vossische Ztg." zapowiada, 
że w czasie swego pobytu w Paryżu min. Stresemann odbędzie rozmowę 
z Briandem i prawdopodobnie odwiedzi Poincare'go. 

Austrja nie rozbroiła się. 
GENEWA. 17.VI. (Pat). Minister Briand wystosował w imieniu kon- 

ferencji ambasadorów do Rady Ligi Narodów pismo, zawiadamiające, że 
likwidacja międzysojuszniczej wojskowej komisji kontrolnej w Austrji zo-_ 
stała przerwana. Przy tej sposobności stwierdza Briand, że Austrją nie 
wykonała w całej rozciągłości swoich zobowiązań rozbrojenia się w wy- 
konaniu traktatu z St. Germain. W posiadaniu wielkich prywatnych związ- 
ków wojskowych austrjackich znajdują się karabiny maszynowe, karabiny 

p ręczne i amunicja. Pomiędzy sztabem generalnym Rzeszy niemieckiej 
i Austrją istnieją tajne stosunki. Wiedeń jest ośrodkiem bardzo rozwinię- 
tego tajnego handlu bronią. 

Zjazd tautininków. 
W dniu 15 b. m. rozpoczął się 

w Kownie zjazd stronnictwa „Ta- 
utininków”, w którym wzięło udział 
227 delegatów. Zjazd miał charak- 
ter poufny. Ani prasa, ani publicz- 
ność nie były nań dopuszczone. 

Podczas obrad Woldemaras wy- 
głosił dwie obszerne mowy: jedną. 

o polityce zagranicznej i drugą o po- 
łożeniu wewnętrznem. Według in- 
formacyj „Diena*, w pierwszej mo- 
wie Woldemaras podobno oświad- 
czył, iż w najbliższej przyszłości Li- 
ga Narodów otrzyma dokumenty, 
rzekomo stwierdzające zamiary agre- 
sywne Polski wobec Litwy, 

W „rozbrojonych* Niemczech. 
BERLIN 17.6 (Pat). W czasie pożaru w miejscowości 

dorf w okolicy Poczdamu doszłoado 
Hohenneuen- 

całego szeregu eksplozyj. Policja 
wykryła na poddaszu spalonego domu karabin maszynowy i 10 karabi- 
nów ręcznych, Policja przypuszcza, że musiała się tam znajdować więk- 
sza ilość amunicji, która w czasie pożaru eksplodowała. Właściciela do- 
mu, jednego z przywódców Stahlhelmu aresztowano. Jednocześnie „Vossi- 
sche Ztg* donosi, że urzędnicy policji berlińskiej wykryli w innem miejscu 
większy skład broni, w którym było między innemi 10 karabinów maszy” 

Sowiecki lot okrężny 
MOSKWA, 17.VI. (Pat). Sowiecki samolot metalowy trójmotorowy 

„A.N.T.9* rozpocznie w końcu b.m. lot okrężny nad krajami europejskie- 
mi. Trasa pójdzie z Moskwy przez Berlin, Rzym, Wiedeń, Warszawę do 

nowych. 

Moskwy. W podróży tej wezmą udział inspektor sowieckiego lotnictwa 
cywilnego, dyrektor sowieckiego t-wa lotniczego oraz kilku dziennikarzy 
sowieckich. 

Samolot w morzu, 
PARYŻ, 17. Vi. (Pat). Jak donoszą z Calais, samolot, lecący z Croy- 

don w Anglji i wiozący Il podróżnych, wpadł do morza w czasie prze- 
lotu nad kanałem La Manche. 6 podróżnych samolotu wyratował statek 
rybacki, 5 zaś osób dotychczas brak. Pilot pozostał na samolocie, który 
utrzymuje się na powierzchni wody i płynie z prądem. 

Lawa wulkanu Comagatakie załewa Japonię. 
TOKIO, 17. VI. (Pat). Wulkan Comagatakie wznowił dżiś rano swą 

czynność. Lawa zniczszyła dwie wioski u stup wulkanu całkowicie, a je- 
dną częściowo. Słup dymu i płomieni sięgał dwu mil. Ludność sąsiednich 
miejscowości jest ewakuowana. 
o ofiarach. 

Dotychczas nie otrzymano wiadomości 

- Bzuma w Egipcie. 
WIEDEŃ, 17-VI. (Pat). Dzienniki wiedeńskie donoszą z Kairu, że 

dżuma szerzy się w Egipcie w sposób zastraszający. Wielkie obszary w 
Egipcie górnym i dolnym nawiedzone są tą zarazą. 

  

  

P. K. 0. 
Centrala w Warszawie oraz oddziały w Katowicach, 

Krakowie i Poznaniu 

i udziela pożyczek 
na korzystnych warunkach procentowych pod zastaw papierów 
państwowych, listów zastawnyci, obligacyj, akcyj Banku 

Polskiego oraz innych akcyj pierwszorzędnych. 
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Wycieczka socjalistów zagranicz- 
nych w Warszawie. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

Wczoraj rano przybył do War« 
szawy z małżonką b. premjer bel- 
giiski p. Vanderwelde w gościnę do 
P. P. S$. wieczorem przybył drugi z 
zapowiadanych socjalistów pos. La- 
bour Party Cramp. Reszta wyciecz- 
ki przybywa dziś to jest we wtorek 
rano. Popołudniu o godz. 7-ej w cyr- 
ku warszawskim odbędzie się wiel- 
kie zgromadzenie publiczne zwołane 
przez P. P. S., na ktėrem przema- 
wiać będą wszyscy przybyli socja- 
liści zagraniczni. Obszerny referat 
wygłosi p. Vanderwelde. 

- P. P. S$. Frakcja Rewolucyjna 
(grupa posła Jaworowskiego) przy- 
gotowywała na dziś kontrdemonst- * 
rację przeciwko 
odłamu P. P. S. 

Delegacja przemysłów niemieckich 
W Warszawie. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy 

gościom wrogiego 

Do Warszawy przybywa w dniu 
27-g0 b. m. delegacja niemieckich 
przemysłów maszynowych i elek- 
tryczno-technieznego dla odbycia 
konferencji z przedstawicielami tej 
samej gałęzi przemysłów polskich. 

Specjalnym tematem konferencji 
będzie szereg spraw dotyczących 
ug celgyob pozwolenia na przywóz 

ZW, 
Delegaci obu stron dążyć będą 

do umieszczenia w przyszłym pol- 
sko-niemeckim traktacie handlowym 
wszystkich przepisów ułatwiających 
przy wzajemnej wymianie towarów, 

Zjazd Związku Syndykatów 
Dziennikarzy Polskich. 
Wybory nowych władz. 

Na odbytem wczoraj w Warsza» 
wie zjeździe Związku Syndykatów 

" Dziennikarzy Polskich wybrano no- 
wy zarząd Związku Syndykatów w 
następującym składzie: Zdzisław 

gbicki — prezes, dr. Kordys i Ste- 
fau  Grostera — wiceprezes, człon- 
kowie zarządu: Bazylewski, Beaupre 
(Kraków), Bloński (Pomorze),  Feld- 
iau (Krakow), Gotlieb (z sekcji ży- 
dowskiej), Jarochowski (Poznań), 
Karziel (Łódź), Krawczyńska, Re» 
nik (G. Sląsk), Wierzyński i Zdano- 
wicz (Wilno). 

Zjazd trwał 0d godz, 10 zrana 
do 8 wieczorem i załatwił cały sze- 
reg poważnych spraw organizacyj” 
nych. 

Kiara Zetkin powróciła do Berlina, 
BERLIN. 17,6. (Pat), Organ troc- 

kistów „Voikswilie* donosi, ze przed 
kilku dniami powróciła z Moskwy 
do Berlina Klara Zetkin, jedna z 
najwybitniejszych komunisiek nie- 
mieckich, ktėra od kilku łat bawiła 
w Rosji sowieckiej. Powrót jej ma 
pozostawać w związku z konfliktem 
między Stalinem i kierownictwem 
Kominternu a Klarą Zetkin, należą- 
cą do prawicowej opozycji niemiec. 
kich komunistów. 

RREZTRZKWOTZ ROS PEPAZYW ZOSIN RS UT 

Kronika telegraficzna. 
=— Na wyspach Qrkadzkich w czasie wy« 

cieczki łodzią utonęło 5 osób, w tej liczbie 
3 kobiety. 

== W Medjołania na cześć przybyłego 
ks, kardynała pryrmasa Hionda tutejszy 
konsul generalny Rzeczypospolitej Hubieki 
wydał przyjęcie, 

== Qdbyły się onegdaj w Tarnowie wybo= 
ry do Rady miejskiej w  czwartem 
koja. Wszystkie 12 mandatów zdobyła lista 
bloku polsko-żydowskiego. Lista socjalisty- 
cana nie zdobyła żadnego mandatu. 

== Na Wawelu odbyia się uroczystość 
poświęcenia sztaadaru Związku Sybiraków, 

. organizacji należącej do: Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny. 

== W Lfzbonie odbyło się otwarcie kon- 
gresu b. kombatantów, 

= Przyszło w niedzieię w Hamburgu . 
do starcia między komunistami i policją, 
przyczem wielu agentów pol:cyjnych odnio- 
Sio rany kłóte od uderzeń nožem, 

    

JAN BUŁHAę. 
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Jagiellońska 8, tel. 968, przyjmwje od g. 2—6. 
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
Znaczenie Zjazdu Meljoracyjnego. 

Zagadnienie meljoracji rolnych 

sięga samej istoty usprawnienia Ży- 

cia ekonomicznego naszych wsi i 

miast. Tam, gdzie głód ziemi nie 

może już być zaspokojony przez 

zwiększenie warsztatu pracy rolni- 
ka, meljoracje rolne mogą w znacz- 
nej mierze zwiększyć wydajność je- 
go. Dla wielu setek tysięcy posia- 
daczy  gospodarstw* karłowatych, 

meljoracje równoznaczne są z przej- 

ściem ze stałej djety głodowej do 
warunków lepszego odżywiania dla 
licznych rzesz drobnych rolników 

stanowią one zwiększenie niejako 
gospodarczego dobrobytu jego, na- 

tomiast dla rolników średnich jest 

to dojście do stanu znacznej cza- 

sem zasobności gospodarczej, oraz 

wydobrzenia kulturalnego. Dla miast, 

położonych w regjonach o wadliwej 

strukture agrarnej, tak ujęte meljo- 

racje powodują wzmożenie handlu 

artykułów podstawowych, zaś „dla 

przemysłu stanowią one o zwiększe- 

niu pojemności rynku wewnętrzne- 
go. Naogół przyjmuje się, że w 

państwie Polskiem dla potrzeb rol- 
niczych należałoby odwodnić koło 

18 miljonów ha. Natomiast na- 

wodnienia wymaga większość pozo- 

stałych terenów rolnych, przede- 

wszystkiem zaś koło 6 miljonów ha 

piasków, czyli że 5/6 obszaru całej 

Polski oczekuje zmeljorowania. Prze- 

widywane koszty, związane z tem 

przedsięwzięciem narodowem, się- 

gają sum wprost zawrotnych, jak to 

wykazały obliczenia najogólniejsze. 

By temu zadaniu podołać, Polska 

ma od nowa zupełnie stworzyć, 

oczywiście w formach najlepszych, 

cały aparat meljoracyjny w kierun- 

kach: organizacyjnym technicznym, 

naukowym, finansowym. | 

Dojść do form lepszych w tych 

pracach można tylko przez cierpli- 

wy, długotrwały wysiłek zbiorowy. 

Widzimy też, że dość często odby- 

wają się u nas regjonalne zjazdy 

ogólno - gospodarcze, na których 

sprawy meljoracyjne są omawiane 
i uzgadniane, że są zwoływane spe- 

cjalne konferencje meljoracyjne, dla 

omówienia tego lub innego proble- 

mu. Są to oczywiście prace wielkiej 

wagi, które muszą być jeszcze uję- 

te w jedną przemyślaną i .uzgod- 

nioną całość. Tej prawdziwej ko- 

nieczności zadość czyni dobrze zor- 

ganizowany ogólno-państwowy zjazd 

meljoracyjny, a w niektórych przy- 

padkach, celowo pomyślana dele- 

gacja narodowa na kongresy meljo- 

racyjne międzynarodowe. Taki ogól- 

no-państwowy zjazd meljoracyjny 

(pierwszy z kolei) odbył się w 1926 

r. w Warszawie. 
Prace jego zostały wydrukowa- 

ne w pamiętniku I-go zjazdu, wy- 
danym przez miesięcznik „Inżynierji 

rolnej". Z prac tych, poruszających 

tematy bardzo różne, oraz z treści 

wielce doniosłych postanowień |-ga 

Zjazdu, widzimy, jak wielkiej pracy 

ten zjazd z 1926 r. dokonał. Rozwi- 
jał się on w 3-ch zasadniczych kie- 
runkach, a mianowicie: |) jak zor- 
ganizować meljoracje w Polsce, 2) 
jak sfinansować te meljoracje, 3) 
jak wznieść je na wyższe poziomy 
myślowe. 

"To było prawie 3 lata wstecz. 
W tym okresie wiele już zrobiło 

w dziedzinie meljoracyjnej, dużo 
jest do zrobienia jeszcze oraz nie- 
mniej pozostało do przerobienia i 
usprawnienia. 

Od zjazdu 
rok Ill-ci. 

W międzyczasie sprawy zbioro- 
wego wysiłku w dziedzinie gospo- 
darki wodnej Polski, do której to 
dziedziny pależą i meljoracje rolne, 
znacznie posunęły się naprzód. Przy- 
pomnieć tylko należy |-y zjazd hy- 
drotechniczny polski (styczeń 1929), 
Mieliśmy również regjonalne konfe- 
rencje meljoracyjne, jako to: poles- 
ką (październik 1928) oraz lubelską 
(grudzień 1928) w połowie czerwca 
r.b. odbędzie się również zjazd bu- 
dowy dróg wodnych w Polsce. 
Wszystko to razem świadczy, że 
całe zagadnienie gospodarki wodnej 
w Polsce wchodzi w okres uzgod- 
nionego, planowego i być może us- 
prawnionego czynu. W; okresie tak 
szeroko obudzonego wysiłku nad 
gospodarką wodną państwa, wyczyn 
meljoracyjny oczywiście zostanie 
zrozumiany lepiej, szerzej oraz bę- 
dzie traktowany troskliwiej. Dlatego 
też |l Zjazd Meljoracyjny, aczkol- 
wiek zbiera się w warunkach gos- 
podarczo dla rolnika trudnych, to 
jednak zakres jego zamierzeń orga- 
nizacyjnych, naukowych, technicz- 
nych i finansowych przerasta zamie- 
rzenia zjazdu l-go. Należy przypusz- 
czać, że liczny udział osobisty przed- 
stawicieli sfer zainteresowanych, t.j. 
administracji państw., samorządowej, 
rolnictwa, nauki, techniki, naukowej 
organizacji i finansów, w wysiłku 
łącznym spotęguje wyniki prac wstę- 
pnych, wykonanych przez komitet 
organizacyjny zjazdu. 

Zjazd się zbiera w Warszawie i 

trwać będzie od 17 do 20 czerwca. 
Obradować będzie w gmachu Poli- 
techniki Warszawskiei. Jest przewi- 
dywany przyjazd licznych gości z 
państw słowiańskich. Po zjeździe 
dla chcących odbędzie się szereg 
wycieczek do Puław, na Wystawę 
w Poznaniu, stąd do Krikowa, Wie- 

liczki oraz do Grębowa, w celu 

zwiedzenia zmeljorowanych torfo- 
wisk. Wycieczka trwać będzie od 
20 do 23 czerwca. 

 UROBEIAMĄ CE RJRTYZYY CZYNSZ ZOO TESTAI 

Dom na Zwierzyńcu 
obejmujący 2 ulice do sprzedania. 

5 mieszkań, ogród owocowy, studnia 

betonowa i t. p. O warunkach ulica 

Lwowska 12, m. 8. 

l-go dobiega końca 

  

  

KRONIKA KRAJOWA 

L Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Wilnie. 

W sprawie ulg podatkowych dla płat- 

ników państwowego podatku przemy- 

słowego na obszarze izby Skarbowej 
w Wilnie. 

W związku z ciężką sytuacją go- 
spodarczą, prżeżywaną przez podat- 

ników Wileńskiej lzby Skarbowej, 
Minisłerstwo Skarbu reskryptem z 
dnia 4-go czerwca r. b. Nr. D. V, 
8420/I upoważniło pana prezesa Izby 
Skarbowej w Wilnie do rozkładania 

na raty na indywidualne, należycie 
uzasadnione podania, zaległości z ty- 

tułu państwowego podatku przemy- 
słowego za lata ubiegłe pod koniec 
1928 r. nie dłużej jednak jak na 12 

miesięcy lub odraczania na okres 
6-ciu miesięcy oraz do odraczania 
lub rozkładania na raty bieżących 
należności z tytułu tegoż podatku 
na przeciąg 6-ciu miesięcy t. j. do 
końca listopada 1929 r. 

Ulgi powyższe mogą być udzie- 
lane po uprzedniem ustaleniu w 
każdym poszczególnym  wypadkn 
zdolności płatniczej podatnika, tu- 
dzież innych okoliczności. uzasad- 

mających potrzebę przyznania tych 
ulg. 

* | rozłożonych na raty lub od- 
roczonych nałeżności podatkowych 
należy pobierać ulgowe odsetki za 
odroczenie od ustawowych termi- 
nów płatności. 

Z CAŁEJ POLSKI 

Stan zasiewów w kończ maja 
1929 r. 

(Komunikat Gł. Urzędu Statystycznego). 
Na podstawie sprawozdań kores- 

pondentów rolnych Główny Urząd 
Statystyczny podaje do wiadomo- 
ści, co następuje: 

M-c maj miał naogół temperatu- 
rę powyżej średniej wieloletniej od 
1/, do 2'/, 9C, przyczem najmniej- 
sze odchylenie notowano w rejonie 
Pińska, średnie zaś odchylenie wy- 
nosiło około 2,0” dla większości re- 
jonów kraju. 

Opadów otrzymała Polska do- 
stateczną ilość, przechodzącą w nie- 
których rejonach w nadmiar, jak 

np.: Bydgoszcz 230,8'/, średniej wie- 

loletniej, Cieszyn (198,5) Kalisz 

(163,7); jedynie rejony Wilna i Bia- 

łegostoku otrzymały 55,5*/, i 73,0 

opadów średniej wieloletniej. 
W ciągu całego m-ca utrzymy- 

wała slę naogół ciepła i słoneczna 
pogoda. Ilość ciepła i słońca dla we- 
getacji roślinnej była dostateczna. 

Stan zasiewów ciągu maja znacz- 

nie się polepszył i w stopniach kwa- 

lifikacyjnych (5 oznacza stan wybo- 

rowy, 4 dobry, 3—średni, przecięt- 
ny, 2—mierny, |—zły) około 20 maja 
dla całej Polski przedstawiał się na- 
stępująco: 

1929 1929 
koniec koniec 

1928 
koniec 

maja kwietnia maja 

Pszenica ozima 33 3. 257. 
yto ozime 4/ 33 23 

Jęczmień ozimy 3,0 29 2,7 
Pszenica jara 3,2 — 3,0 
Jęczmień jary 34 — 3,2 
Owies 33 — 3,2 

Najlepszą kwalifikację ozimin 
wykazują woj. centralne, południo- 
we i woj. wołyńskie. Wegetacja sta- 

rych zbóż we wszystkich wojewódz- 
twach postępuje naogół dobrze. 

Centralny Bank Ziemski. 
Dnia 17 bm. odbył się w War. 

szawie Zjazd przedstawicieli Zw. In- 
stytucji Kredytu Długoterminowego 
Ziemskiego, na którym zostało uz- 
godnione stanowisko zainteresowa- 
nych insytucyj w związku z ostat- 
niemi paryskiemi rokowaniami z 
grupą międzynarodową banków, do- 
tyczącemi powstania Banku Cen- 
tralnego w Warszawie. 

Obradom przewodniczył prezes 
Związku wice-prezes Komitetu Orga- 
nizacyjnego Centralnego Banku 
Ziemskiego p. Władysław Glinka. 
Po zakończeniu obrad o godz. 4 pp. 
delegacja Zjazdu udała się do min, 
Skarbu, gdzie została przyjęta przez 
dyrektora Departamentu Obrotu Pie- 
niężnego p. Barańskiego. 

Jak nas informują, termin wy» 
jazdu delegacji na konferencję pa- 
ryską, naznaczony na dzień 20 bm., 
uległ odroczeniu. Prawdopodobnie 
delegacja wyjedzie najpóźniej 25 bm. 
Delegacji przewodniczyć będzie pre- 
zes Komitetu Organizacyjnego Ban- 
ku Centralnego dr. Leon Barański. 

G. Handl. Nr 134/29. 
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Kwestja językowa w Szwajcacji, 
Szwajcarja służyć mogła dotych- 

czas za wzór kraju w którym, po- 
mimo równorzędnego panowania 
trzech języków, nie istniała nigdy 
kwestja językowa w jej postaci 
drażniącej czy agresywnej. Federa- 
cja Szwajcarska, wierna zasadzie, 
że Szwajcarja nie jest krajem mniej- 
szości, ale trzech grup narodowych, 
mówiących trzema najzupełniej od- 
rębnemi językami—jest trójjęzyczna. 
I tak w czterech kantonach: w Ge- 
newskim, Vaud, Fribourg i Neuchatel 
obowiązuje wyłącznie język francus- 
ki. W szkołach średnich tych kanto- 
nów uczą jednak i języka niemiec- 
kiego, traktując go wszelako jako ję- 
zyk obcy. Francuska Szwajcarja peł- 
na jest dziewcząt z kantonów nie- 
mieckich, przyjeżdżających tu umyśl- 
mie na służbę, ażeby nauczyć się ję- 
zyka francuskiego. W Zurychu i w 
innych niemieckich kantonach, są- 
siadujących z włoskim kantonem 
Tessino i z Włochami uczą się 
wszystkie klasy ludności po włosku. 
Słowem prawdziwe równouprawnie- 
nie językowe, przyczem 0 uczeniu 
się, obok języka lokalnego i języka 
udrębnego kantonów narodowościo= 
wych decyduje kwestja bezpośred- 
dniego pożytku i wygody jedynie. 

Jakże się więc stać mogło, że 
ostatnio powstała i w tym ideal- 
nym, zdałoby się, współżyciu języ- 
kowem grożba zadrażnień lingwi- 
stycznych? Otóż przyczyną jej jest 
wyraźnie zniekształcający wpływ ję- 
zyka niemieckiego na francuski, 
stwierdzony między innemi, przez 
wykładowców języka francuskiego 
w szkołach kantonów francuskich, 
jak np. przez prof. Lombard, lekto- 
ra literatury francuskiej w uniwer- 
sytecie Neuchatel, Zdaniem jego 
Szwajcarja romańska lingwistycznie 
upośledzona jest wskutek ciągłego 
stykania się z niemczyzną, przy- 
czem na poparcie swojego dowo- 
dzenia przytacza próbki fabrykowa- 
nej w Bernie przez urzędników 
państwowych francuzczyzny biuro- 
kratycznej, noszącej nazwę „fran- 
cuzczyzny federalnej", dalekiej od 
czystości narzecza romańskiego i 
zupełnie ją zniekształcającej. 

Taki sam wpływ ujemny na czy- 
stość języka francuskiego ludności 
kantonów francuskich mają też dwu- 
języczne napisy i wyjaśnienia treści 
obrazów kinematograficznych, wyś- 
wietlanych w całej Szwajcarji. Za- 
zwyczaj są napisy fracuskie dziełem 
tłomaczy przekładających je z języ- 
ka niemieckiego, jak umieją i po- 
trafią. Stąd barbaryzmy niemile ra- 
żące nawykłego do czystej francuz- 
czyzny mieszkańca kantonów o ję- 
zyku romańskim. Z. czasem ludność 
tych kantonów *zatraca poczucie 
czystości lokalnego języka, który, 
nasiąkając składnikami cudzemi, za- 
traca żywotność, cechującą języki 
czystej krwi. Jest to zresztą natural- 
ny wynik dwujęzyczności, nieistnie- 
jącej urzędowo, siłą rzeczy wszela- 
ko powstającej tam, gdzie na Ijed- 
nem terytorjum żyją równorzędnie 
dwa narody, mówiące dwoma 
odrębnemi językami. Jakkolwiek 
jednak mieszkańcy niemieckiej 
Szwajcarji nie uskarżają się na 
zabagnianie języka niemieckiego 
wpływami  francuzczyzny, _ musi 
jednak  niemczyzna szwajcarska 
w tym samym stopniu odczu- 
wać wpływ francusczyzny szwajcar” 
skiej, jak się teraz dzieje vice versa. 
Jeżeli jednak ludność niemieckich 
kantonów szwajcarskich nie narzeka 
na ten stan rzeczy, dzieje się to z 
tej prostej przyczyny, że języka nie- 
mieckiego literackiego używa się w 
kantonach tych wyłącznie w stylu 
urzędowym, lud mówi djalektem, 
niemającym wiele wspólnego z ję” 
zykiem Goethego ni Kanta. Wiado- 
mo zaś, że djalekty opierają się sku” 
teczniej, aniżeli język literacki, wpły- 
wom cudzoziemskim. 

Profesor Lombard zwraca uwagę 
współziomków swoich na niebezpie- 
czeństwo dwujęzyczności dla miesz- 
kańców kantonów romańskich.] W ten 
sposób powstała w wolnej dotych- 
czas od tego rodzaju wewnętrznych 
tarć Szwajcarji kwestja lingwistycz- 
na, zagrażająca wzniesieniom muru, 
odgradzającego wzajem od siebie 
obie narodowości. Co się tyczy trze” 
ciego języka, włoskiego, lokalnym i 
obowiązującym w jednym tylko kan- 
tonie Tessino, nie wywołuje on je- 
szcze, jak dotychczas, żadnych о- 
baw ani sprzeciwów. Wobec ko- 
nieczności jednak handlowych i spo- 
łecznych uczą się mieszkańcy tego 
kantonu języka niemieckiego i fran- 
cuskiego, aby móc posługiwać się 
nim narówni z rodowitym. Zadraź- 
nienie lingwistyczne dotyczy zatem 
wyłącznie scysji pomiędzy * francuz” 
czyzną i niemczyzną. 

K. M. 

Bilans Banku Polskiego, 
Bilans Bauku Polskiego za'pierw- 

szą dekadę czerwca r. b. wykazuje 
wzrost zapasów złota 0 600.000 zł. 
(625 milj. zł.). Pieniądze i należ- 
ności zagraniczne zmniejszyły się o 
19,1 milj. zł. (520,8 milj. zł.). Portfel 
wekslowy zmniejszył się o 9,1 milj. 
zł. (788 milj. zł.). Natychmiast płat- 
ne zobowiązania (525,6 milj. zł.) i 
obieg biletów bankowych (1.214,5 
milj. zł.) łącznie zmniejszyły się o 
86,6 milj. zł. do sumy 1.740 mijj. zł. 
Inne pozycje bez większych zmian. 
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Pomnik kościelny Arcyb. Jana Cieplaka 

Dziś, we wtorek, dn. 18 b. m. 
w Bazylice Wileńskiej nastąpi uro- 
czyste odsłonięcie i poświęcenie 

dopiero ukończonego grobowca 
pierwszego metropolity Wileńskiego, 
ks. Jana Cieplaka. 

Pomnik rzeczony umieszczony 
został w lewej nawie świątyni w 
murze obok zakrystji, a więc na- 
przeciwko prezbiterjum. 

Jest to kompozycja złożona z 
figury bronzowej dostojnika kościoła 
w postawie pochylonej. a umie- 
szczonej w ambonie. Arcybiskup 
przybrany w strój pontyfikalny bło- 
gosławi tłum krzyżem świętym. 
lewym zaś jego ręku pastorał. Na 
ambonie rozłożona jest księga. Nad 
tablicą grobową umieszczono herb 
państwa Polskiego. 

Autorem części bronzowych pom- 
nika jest prof. Bolesław Bałzukie- 
wicz, któremu przy odlewaniu bron- 
zów nieodsępnie pomocnym był 
doskonały fachowiec p. Feliks Boh- 
danowicz. 

Całość pomnika jest pięknie po- 
myślaną przez prof. B. i pod okiem 
jegoż pjetyzmem najpomyślniej wy- 

konaną. 
Posąg metropolity umieścił arty- 

sta w niszy, wykonanej nader efek- 
townie sposobem stiukowym. Tab- 
lica z epitafjum, obszernie omawia- 
jącem cnoty i zasługi zmarłego pa- 
sterza-męczennika, obramiona jest 
również stiukowo. Wszystkie pomie- 
nione falszmarumry wykonane są 
bardzo gustownie w kolorze zielo- 
nawo-czerwonem. Sama zaś bardzo 
ładna tablica wykonaną jest w za- 
kładzie p. Baranowickiej nader sta- 
rannie i pod względem liternictwa; 

ma barwę szarawą. Zresztą wszystkie 
części grobowca, harmonijnie skła- 
dają się nacałość żarówno estetycz- 
ną jak poważną. 

Katedrze Wileńskiej przybyła 
niepospolita ozdoba, tem jeszcze 
cenniejsza, że jest dziełem rąk 
wyłącznie pracowników wileńskich: 
utalentowanego profesora rzeźby 
w naszym uniwerstytecie, oraz zdol- 
nych, zasługujących na rzetelne po- 
parcie probostw, miejscowych rze- 
mieślników. 

Jak słyszeliśmy Kapituła metro- 
politalna zamyśla z biegiem czasu 

wzniesć  nadgrobek: poświęcony 
pamięci arcybiskupa Wincentego 
Kluczyńskiego, tak niegdyś zasłużo- 
nego w Wilnie kapłana, niezrówna- 
nego kierownika Seminarjum i świet- 
nego kaznodzieji, jednego przytem 
z najbliższych współpracowników 
wileńskich, nieodżałowanej pamięci 
ks. Arcybiskupa Karola Hryniewiec- 
kiego. Zwłoki byłego administratora 
djecezji Wileńskiej, ks. Hryniewiec- 
kiego, nie mają być jednak prze- 
wiezione do Wilna, a tylko, jest 
projekt wmurowania w Bazylice 
Wileńskiej tablicy pamiątkowej, z 
bronzową podobizną czcigodnego 
pasterza. 

Katedra Wileńska, która podle- 
gała częstym pożarom, a ztąd by- 
wała nieraz bardzo nadrujnowaną 
postradała również — sporo nag- 
robków biskupich, z których może 
najciekawszy był grobowiec mar- 
murowy w stylu odrodzenia wiel- 
kiego pasterza, słynnego w dziejach 
kościoła, biskupa Walerjana Prota- 
sewicza Szeskowskiego. 

Przed dwodziestoma laty histo- 
ryk „Biskupstwa Wileńskiego" i ka- 
tedry naszej św. p. ks. Prałat Jan 
Kurczewski przypadkiem znalazł w 
podziemiach świątyni szczątek mar- 
murowy rzeczonego Grobowca Pro- 
tasewicza. 

Biskup Protasewicz, jak wiado- 
mo, był pochowany w sklepie byłe- 
go Grobowca Witolda W. Ks. Lit. 
w którym obecnie czasowo spoczęły 
zwloki metropolity Kluczyńskiego. 
Do najpiękniejszych nagrobków Ba- 
zyliki Wileńskiej należą bezsprzecz- 
nie przepyszny pomnik renesansowy 
z XVI wieku biskupa Pawła Hol- 
szańskiego (w kaplicy Ukrzyżowa- 
nego Zbawiciela") — dzieło mistrza 
Jana ze Sienny, dalej nagrobek bi- 
skupa Jerzego Tyszkiewicza z XVII 
wieku, również dzieło włoskie, umie- 
szczony w prawej nawie świątyni i 
oto obecnie wzniesiony grobowiec 
metr. ks. Jana Cieplaka. 

Te dwa ostatnie pomniki stano- 
wią dwa ciekawe dzieła sztuki, jakby 
pewnego rodzaju pendant artystycz- 
ny, ileże przytem postacie pasterzy 
zarówno w jednym jak i drugim na- 
grobku, są ulokowane w ambonach 
z których lud błogosławią. Diaulos. 

  

„Żółty Ptak wylądował w Paryżu. 
PARYŻ, 17-VI. (Pat). Wczoraj o godz. 8.46 wyladował na lotnisku 

paryskim Le Bourget samolot francuski „Żółty Ptak*. 

Owacja dła dzielnych lotników. 
PARYŻ, 17-VI. (Pat). W chwili przybycia lotników, którzy dokonali 

przelotu nad Atlantykiem, do hotelu zebrana w pobliżu publiczność zgo- 
towała im serdeczną owację. 
reg przyjęć na cześć lotników. 

W dniu dzisiejszym przewidziany jest sze- 

  

ZNAKOMITE ZNIWIARKI 
SZWEDZKIE „ARVIKA-VIKING* NOWY MODEL 

na dogodnych warunkach wypłaty poleca 

ZYGMUNT NAGRQDZKI 
WILNO, Zawalna il-a, Oddział BARANOWICZE, Senatorska 13 

=== WAŻNE. Części zapasowe zawsze na składzie.       
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Ulgi i odroczenia 
wojskowe. 

Ministerstwo Spraw Wewn. w po- 
rozumieniu z Ministerstwem Spraw 
Wojskowych rozesłało okólnik w 
sprawie udzielenia ulg wojskowych 
i odroczeń. Okólnik poleca kierować 
się następującemi zasadami: 

biegający się o odroczenia po- 
winni w ciągu 14 dni po uznaniu 
ich za zdolnych do służby wojsko- 
wej wnieść podanie do właściwej 
władzy powiatowej. 

Jeśli okoliczności, uzasadniające 
prawo do odroczenia, powstały po- 
tym terminie, podanie powinno być 
wniesione najdalej do 4 tygodni od 
chwili powstania tych okoliczności. 
Uczniowie szkół średnich, którzy zo- 
stali zakwalifikowani podczas pobo- 
ru do kategorji A przed zakończe- 
niem roku szkolnego i którzy z 
ukończeniem tego roku szkolnego 
przechodzą do ostatniej kl. szkoły 
mogą wnosić podania w ciągu 14 
dni od chwili uzyskania świadectwa 
szkolnego. Uczniowie ostatniej klasy 
szkoły średniej zakwalifikowani do 
kat. A przed ukończeniem roku 
szkolnego nie mogą uzyskać odro- 
czenia służby wojskowej. O odro- 
czenie mogą się ubiegać ci z pośród 
nich, którzy nie zostali dopuszczeni 
do matury, lub egzaminu tego nie 
zdali i za zezwoleniem wład szkol- 
nych pozostali na drugi rok. Poda- 
nia mają wnieść w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania decyzji władzy 
szkolnej. 

Do podania o odroczenie z tytu- 
łu jedynego żywicielstwa należy za- 
łączyć wyciąg z ksiąg ludności sta- 
łej z wymienieniem wszystkich człon- 
ków rodziny, zaswiadczenie urzędu 
gminnego o stanie majątkowym, 
dochodowym i zarobkowym. 

Do podania o odroczenie służby 
z tytułu odbywania studjów należy 
dołączyć zaświadczenie zakładu nau- 
kowego, gdzie petent studjuje, stwier- 
dzające fakt pobierania nauki. 

Władzami kompetentnemi do roz* 
strzygnięcia podań o odroczenie służ- 
by wojskowej są władze administra- 
cji ogólnej. ` 

W razie odmownego rozstrzy- 
gnięcia, podania o odroczenie, wzglę- 
dnie skrócenie służby, poborowy ma 
prawo w ciągu dni 14 odwołać się 
do wojewódzkiej władzy administra- 
cji ogólnej. Niedotrzymanie powyż- 
szego terminu powobuje utratę pra- 

wa do dalszego starania się o ulgę 
wojskową. Wniesienie odwołania nie 
odracza wcielenia poborowego do 
szeregów. (—) 

О оКО dai 
a mąż 2a Cudzoziemców. 

Urząd wojewódzki w Wilnie otrzy- 
mał okólnik ministerstwa spraw we- 
wnętrznych w sprawie obywatelstwa 
kobiet wychodzących za mąż za cu- 
dzoziemców. W okólniku tym mini- 
sterstwo zwraca uwagę na to, że 
władze administracji ogólnej tej in- 
stancji mylnie interpretuje przepisy 
obowiązującej ustawy, staje na sta- 
nowisku, że sam fakt zawarcia przez 
obywatelkę polską związku małżeń- 
skiego z cudzoziemcem powoduje 
dla niej utratę obywatelstwa pol- 
skiego. 

Ministerstwo wyjaśnia, że od- 
nośny artykuł tej ustawy (art. 10) 
traktujący o obywatelkach polskich, — 
które przez zamążpójście straciły 
obywatelstwo polskie, normuje wy- 
łącznie sprawę odzyskanie praw 
obywatelstwa polskiego na wypadek 
utraty jego przez zamążpójście za 
cudzoziemca, nie zawiera jednak 
żadnych norm dotyczących zagadnie- 
nia utraty obywatelstwa polskiego. 

Obywatelstwo polskie traci każda 
osoba, jeżeli przez poślubienie cu- 
dzoziemca zgodnie z przepisami obo- 
wiązującemi w państwie przynależ- 
ności poślubionego małżonka naby- 
wa jego t. j. obcą przynależność 
państwową. 

Powodem utraty obywatelstwa 
polskiego jest zatem w tym wypad- 
ku nabycie obcego obywatelstwa, 
nie zaś fakt zawarcia związku mał- 
żeńskiego. 

Z tego wynika, że utrata pol- 
skiego obywatelstwa nie następuje 
w tych wypadkach, w których obywa- 
telka polska przez zawarcie związków 
małżeńskich z cudzoziemcem nie na- 
bywa obcego obywatelstwa. Ma to 
miejsce m. in. w wypadku poślubie- 
nia cudzoziemca, nieposiadającego 
żadnej przynależności państwowej, 
lub osoby pozbawionej obywatelstwa 
polskiego, która nie nabyła innego 
obywatelstwa. (—) 

L komisji dobadań nadużyć przy 

dostawie progów kolejowych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Nadzwyczajna komisja Sejmu do 
zbadania nadużyć przy dostawie 
progów na kołei polskiej odbyła 
wczoraj w Sejmie posiedzenie pod 
przewodnictwem posła Hausnera zP. 
P. 5., па którem przesłuchano dwóch 
przemysłowców drzewnych zagra- 
nicznych dostawców, a mianowicie 
pp. Krygera i Wercińskiego. 

Następne posiedzenie komisji od- 
będzie się dopiero 19-go lipca r. Ъ, 
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU 
Kto sieje wiate—ten zbiera burzę. 

Nadesłany nam artykuł zamiesz- 
czamy poniżej na odpowiedzialność 
autora, 

Omijałem stale milczeniem napa- 
dy członków Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Polskiej, nie lubię bowiem 
pisaniny i wiem z doświadczenia, iż 
praca społeczna jest najbardziej 
miewdzięcznym i trudnym obowiąz- 
kiem obywatelskim, anie bitym go- 
ścińcem do zaszczytów i laurów. 
Dziś jednak zmuszony wprost jes- 
tem brutalnem zachowaniem się, w 
stosunku do Strzelca, pijanego se- 
kretarza Stowarzyszenia, do skreśle- 
nie tych paru słów, by doszły one 
do tego, komu dobro tej organizacji 

„ łeży na sercu. 
Pan sekretarz, pod wpływem al- 

keholu, wypowiedział widocznie, co 

myślał, wykrzykując: „My zlikwidu- 
jemy Strzelca, my już na zjeździe 
wołaliśmy, że nam w pracy Strzelec 
i jego prezes stoi na przeszkodzie, 
iż prezes Strzelca prowadzi agitację 
przeciw Stowarzyszeniu etc. 

Chcę właśnie oświetlić, jak ta 
moja agitacja przeciw Stowarzysze- 
niu i przeszkadzanie w pracy, wy- 
giąda. Kiedy przybyłem do Świra 
w. kwietniu 1927 r., istniała tutaj or- 
ganizacja Macierzy Szkolnej pod 
prezesurą księdza Holana, wstąpi: 
łem do niej i, jako wiceprezes, mo- 
gę z zupełnym spokojem i pewnoś- 
cią powiedzieć, sumiennie pracowa- 
łem, a owoce tej pracy, choć nieo- 
pisywane ani przezemnie, ani przez 
moich bliskich, dostatecznie są tutaj 
znane. 

Na początku r. 1928 został w Świ- 
rze zorganizowany Strzelec, ale to 
było !przez dłuższy czas słabe nie- 
mowlę i, kiedy zwrócono się do 
mnie z propozycją objęcia prezesu- 
ry, takową objąłem. Na wiosnę 1928 
roku odjechał ks. dziekan Holan i 

zebranie Macierzy obrało 
mnie prezesem. W ten sposób wy- 
padła ta „nadzwyczajność”, według 
słów p. Sóreczki „Prezes Macierzy 
i prezes Strzelca w jednej osobie". 

W czerwcu m-cu 1928 roku or- 
ganizuje się Świrze Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej, —organizacja jak 
i każda nowopowstała, słaba. Kupu- 
ją się czapki, następnie pieczątki... 
‚а inwentarza brak, a fundusze wy- 
łącznie z przedstawień i zabaw —i 

ten, zwalczający stowarzyszenie, 
prezes Macierzy i Strzelca, wypoży* 
cza dla stowarzyszenia kulisy, bez 
żadnej. opłaty, — dalej jeszcze — 
udziela krepy, komedyjek etc — 
wszystko bezpłatnie. sądząc że dla 
dobra Ojczyzny praca skonsoliduje 
się. 

Ale w stowarzyszeniu zaczyna 
się siać i kiełkuje ziarno niezgody 
i nienawiści co wyrasta tak bujnie 
że, kiedy na posiedzeniu komitetu 
Obchodu Odzyskania Niepodległo- 
ści, ksiądz dziekan Żamejć wyraża 
zgodę na wspólne urządzenie uro- 
czystości, patrónka stowarzyszenia, 
nauczycielka Szkoły Powszechnej w 
wirze, pani Peronowa, podmawia 

jedną z artystek stowarzyszenia, w 
przeddzień przedstawienia, by ta 
zachorowała, a stowarzyszenie nie- 
wystąpiło solidarnie; jednak artystka 
odwróciła symulacji i wspólne przed- 
stawienie odbyło się. 

. Prześladowanie i moja niechęć 
do stowarzyszenia zapewne pojawi- 
ła się w tem, że, gdy jeden z człon- 
ków stowarzyszenia, po nagłej 
śmierci ojca, został formalnie bez 
kawałka chleba, przyjąłam go na 
służbę, na której i dotychczas pozo- 
staje, będąc członkiem stowarzysze- 
nia, a nikt z jego organizacji nie 
przyszedł z pomocą. A jakąż agita- 
cję prowadzę i jak pociągam człon- 
ków stowarzyszenia do strzelca? 
Otóż zdradzę tajemnicę powodze- 
nia, — a nią jest przeszło dwadzie- 
ścia lat treningu w cichej pracy 
społecznej, oraz całkowite wyple- 
nienie w Śtrzelcu i Macierzy ducha 
niezgody i pychy, składając wszel- 
kie względy osobiste na Oltarzu 
Ojczyzny i uważając zawsze i wszę- 
dzie siebie za Jej żołnierza, mając 
wyryte w sercu słowa Największego 
Mistrza: „Przekazanie nowe daję 
nam, abyście się społecznie miło- 
wali“. 

Niech i Stowarzyszenie Mlodzie- 
ży Polskiej w Świrze wspomina czę- 
ściej te słowa i zmieni dotychcza- 
sową taktykę, a może doczeka się 
wtedy lepszego plonu, — siać wiatr 
niebezpiecznie, bo zbierze się burzę”. 

D-r Bolesław Habdanc. 
Prezes Strzelca w Świrze. 

Świr, dn. 13.VI. 1929 r. 
  

Z podróży inspekcyjnej p. Wojewody. 
Drugą marszrutą (w dn. od 12 

"do 15 b. m.) dorocznej inspekcji ob- 
„jazdowej terenów województwa przez 

' wojewodę wileńskiego Wł. Raczkie- 
wicza objęte zostały powiaty: bra- 
sławski, postawski, święciański i 
częściowo wileńsko-trocki. 

W podrózy tej brał udział dele- 
gat (Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej p. Grunwald w towa- 
rzystwie sekretarza Komitetu Głów- 
nego niesienia pomocy wileńszczyź- 
nie p. Piskorskiego dla zaznajomie- 
mia się na miejscu ze stanem doty- 
<czącym obecnie akcji dożywiania lud- 
ności z kredytów, wyasygnowanych 
przez Rząd oraz sum i artykułów 
żywnościowych, stopniowo uzyski- 
wanych w wyniku akcji, wszczętej 
przez Wileński Komitet Pomocy 
oraz zbiórki ofiar, podjętej przez 
wspomniany wyżej Komitet Główny 
na terenie calej Rzeczypospolitej. 

Nadto ze względu na szeroki za- 
kres zainteresowań inspekcyjnych 
towarzyszyli p. wojewodzie naczel- 
mik wydz. pracy i opieki społecznej 
K. Jocz, dyrektor Robót publicznych 
St Siła-Nowicki, komendant woje- 
wódzki P.P. nadkom. Konopko, wo- 
jewódzki inspektor starostw A.iŻyl- 
ko, konserwator wojewódzki dr. о- 
rentz oraz sekretarz osobisty St. 
Staniewicz. 

Poza zlustrowaniem wspomnia- 
nej akcji pomocy ludności dotkniętej 
klęska nieurodzaju celem inspekcji 
było zbadanie stopnia sprawności 
lokalnych władz i organów admini- 
stracji ogólnej w realizowaniu całe- 
go szeregu najbardziej ważkich i 
aktualnych w momencie bieżącym 
zadań, a w szczególności: regulacja 
cen na artykuły pierwszej potrzeby, 
przebieg dorażnej akcji sanitarno- 
porządkowej, stosowanie na terenie 
gmin wiejskich 'i miejskich przepi- 
sów prawa budowlanego, budowa i 
reperacja dróg, stan ochrony pogra- 
micza, sprawy polityki karno-admi- 
nistracyjnej i t. Pod znakiem 
tych zainteresowań zlustrowane zo- 
stały urzędy gminne względnie ma- 
gistraty oraz posterunki Policji Pań- 
stwowej w następujących miejsco- 
-wościach: Nowo-Wilejce, Mickunach, 
Ławaryszkach, Michaliszkach, (pow. 
wileńskiego - trockiego) Kobylniku, 
Postawach, Łuczaju, Duniłowiczach, 
Woropajewie (pow. postawskiego) 
Świrze, Komajach, Hoduciszkach, 
'Duksztach, Kołtynianach, Ignalinie, 
Nowo-Święcianach, Podbrodziu (pow. 
święciańskiego), Widzach,  Opsie, 
Przebrodziu,  Miorach,  Leonpolu, 
Drui, Słobódzce i Dryświatach (pow. 
brasławskiego). Nadto zwiedził p. 
wojewoda kilka jednostek K. O, P. 
odbywając po drodze konferencje z 
dowódcami odnośnych oddziałów. 
Wszędzie, gdzie * zachodziła tego 
potrzeba, p. wojewoda osobiście lub 
za pomocą towarzyszących muprzed- 
stawicieli poszczególnych dziedzin 
fachowych udzielał wskazówek i dy- 

rektyw, wprowadzając dorażne ko- 
rektywy w wypadkach ujawnienia 
braku i niewłaściwości w pracy or- 
ganów inspekcjonowanych. ! 

Przy sposobności objazdu in- 
spekcyjnego p. wojewoda udekoro- 
wał odznakami Krzyża Zasługi p.p. 
Kazimierza Odynieckiego, kierowni- 
ka szkoły rolniczej w Święcianach 
za sługi na polu pracy wychowaw- 
czej i oświatowo-rolniczej na wsi 
oraz p. Józefa Rodziewicza, wójta 
gminy miorskiej za zasługi na polu 
samorządowem i społecznem. Nadto 
wręczył Medal za Ratowanie Giną- 
cych p. P, Babiarzowi, posterunko- 
wemu Policji Państwowej w Woro- 
pajewie. 

W wyniku inspekcji p. wojewoda 
miał możność stwierdzić postęp or- 
ganizacyjny w wielu dziedzinach, 
tak administracji państwowej i sa- 
morządowej jak i gospodarki spo- 
łecznej, mimo tak wyjątkowo cież- 
kiej w roku bieżącym sytuacji ma- 
terjalnej ludności zwiedzonych tere- 
nów. Nadto w szeregu miejscowości 
dało się dostrzec objawy wyrażne- 
go postępu w kierunku wzrostu uš- 
wiadomienia państwowego szerszych 
warstw ludności wiejskiej. Bezprzecz- 
nie wydatną rolę w tym względzie 
odegrały szybkie i: energiczne po- 
sunięcia Rządu przedsięwzięte ce- 
lem zapobieżenia nasuwającej się 
po zeszłorocznej klęsce nieurodzaju 
katastrofie głodowej. Wyrazem tego 
postepu były liczne samorzutne wy- 
stąpienia ludności, tłumnie składają- 
cej wyrazy wdzięczności dla Rządu 
na ręce p. wojewody za okazaną 
pomoc, 
  

WILEJKA 
— Wieczór muzyki w Wilejce. Wy- 

chowankowie 7 kl. szkoły powsze- 
chnej w Wilejce dali w dniu 7 czerw- 
ca b. r. śliczny koncert pod batutą 
p. Adolfa Leszkowicza, nauczyciela 
tejże szkoły. Program koncertu był 
wielce urozmaicony i obfity, a mia- 
nowicie: |) śpiewy chóralne z utw. 
Kozury, Surzyńskiego, Nowowiej- 
skiego, Kratzera, mel. ludowe pol- 
skie, szwedzkie i inne, 2) deklama- 
cje utw. Mickiewicza, 3) śpiewy solo 
przy akompanjamencie fortepjanu, 
4) taniec solo, 5) taniec Krakowiak. 

Salę wypełniła miejscowa inteli- 
gencja, oklaskując rzęsiście te pię- 
kne i młode talenty. Z. pośród wie- 
lu wyróżniły się Ciszkówna Janina, 
uczennica 7 klasy, swym cichym i 
tkliwym głosem przy śpiewie solo, 
a także Kuryłowiczówna Antonina, 
uczennica 7 klasy,—swym silnym i 
miłym głosikiem. 

W tańcu solo otrzymała oklaski 
Dubicka Janina, uczennica 7 klasy, 
która rytmem i plastyką tańca za- 
chwyciła wszystkich, Finałem tego 
wszystkiego był Krakowiak w ko- 
stjumach w wykonaniu; Dubickiej i 
Lewinsonówny, uczennic klasy 7.- 

KURJER 
"Teatr Polski 

„LUTNIA“;:42 

Gościnny występ „mtodociannej artystki 

Ninki /Wilinski) w sztukach „bajkopisarza 

„Benedykta Hertza. 

Wczorajsze popołudniowe przed- 
stawienie dla dzieci w Teatrze Pol- 
skim, było nadzwyczaj udane. Dzia- 
twa z niekłamanym zainteresowa- 
niem śledziła przebieg akcji, sztu- 
czek, napisanych. z głęboką znajo- 
mością duszy dziecięcej, przez zna- 
komitego naszego bajkopisarza, Be- 
nedykta Heriza, Największe. uznanie 
naszych milusińskich zdobył „Robin- 
son Kruzoe wśród ludożerców*, co- 
raz to dawały się słyszeć ' wybuchy 
śmiechu na widok podrygów Pię- 
taszka, lub trwożne zapytanie, zwró- 
cone do towarzyszących matek, „Ma- 
musiu to oni naprawdę chcą go 
zjeść”, „Mamusiu czy dużo będzie 
jeszcze aktów”, i inne temu podob- 
ne zapytania, świadczące o zrozu- 
mieniu treści i zainteresowaniu przed- 
stawieniem. 

Po farsie „Strach“ dzieci były 
skonsternowane, i nie wierząc, że 

to już koniec przedstawienia, nie 
chciały wychodzić z teatru. 

Dobra nasza znajoma młodociana 
Ninka Wilińska znacznie urosła przez 
te kilka lat, podczas których nie wi- 
dzieliśmy jej i poczyniła ogromne 
postępy, zarówno pod względem 
aktorskim jak i wokalnym. Głos jej 
wzmocnił się i wyrobił, a gra się 
pogłębiła i nabrała swobody i pro- 
stoty ruchów scenicznych. To cośmy 
wczoraj widzieli rokuje, że z cudow- 
nego dziecka, wyrośnie z czasem 
doskonała artystka. 

Zapewne z powodu upału i pięknej 
pogody, zbyt mało dzieci było na 
wczorajszem przedstawieniu, wielka 
to szkoda, gdyż rzadko się trafia tak 
dobra sposobność rozrywki dla 
dziatwy jak wczorajsza popołud- 
niówka, Zastępca. 

Skład osobowy Izby Rzemieśl- 

nięzej w Wilnie. 
23 bm. odbędzie się pierwsze po- 

siedzenie Wileńskiej Izby Rzemieśl- 
niczej. Przy wyborach do kady 
Izby wystawiona była tylko jedna 
lista, kandydatów wskntek czego 
wybory się zupełnie nie odbyły, a 
wszyscy kandydaci tej listy prze- 
szli bez wyborów en bloe. —. 

Skład Rady Izby jest następują* 
cy: z Wilna i pow. Wileńsko-Troc- 
kiego pp.: F. Baszkowski, M. Oszur- 
ko, W. Szumański, S. Stańkiewicz, 
M. Wiszniewer, B. Sosaowski, E. 
Trocki, J. Bieńkuński i L. Kruk, z 
„pow. święciańskiego i brasławskiego: 
J. udziałło, S. Lichtmacher i F. 
Franczak; z powiatów postawskiego, 
dziśnieńskiego, mołodeczańskiego 1 
wilejskiego: Z. Liwszyc, K. Puszka- 
szewicz i J. Parysko. 

  

Ta ostatnia szczególnie w roli chłop- 
ca ślicznie wywiązała się z zadania. 
Nie możemy nie wspomnieć nic o 
chórze, który jest tak sharmonizo- 
wany i wyrobiony, że zaliczamy go 
do najlepszego chóru miejscowego 
dzieki p. Leszkiewiczowi. Wieczór 
ten był artystyczny. Zespół miejsco- 
wego nauczycielstwa był reprezen- 
towany za wyjątkiem p. Sielickiego 
Witeldą i p. Perkowiczowej. Nastę- 
pnego dnia tenże program powto- 
rzono dła młodzieży szkolnej. Sala 
była wypełniona po brzegi. W Wi- 
ejce po raz pierwszy urządzono 
koncert, więc przyjęto go z entuz- 

jazmem. Dochód z koncertu został 
przeznaczony na wycieczkę biednych 
uczniów na P. W. K. do Poznania. 
Podziękowanie należy się p. staro- 
ścinie Witkowskiej oraz Komitetowi 
Rodzicielskiemu, a mianowicie p. 
Mroczkiewiczowej za zainteresowa- 
nie się urządzeniem koncertu, a tak- 
że Zarządowi miejscowego Związku 
Strzeleckiego za bezinteresowne u- 
dzielenie sali z całkowitem urzą- 
dzeniem. Obecny. 

POSTAWY 

— Epldemja tyfusu plamistego w 
pow. postawskim. Na terenie powia- 
tu postawskiego w ciągu ubiegłego 
tygodnia zanotowano 48 wypadków 
zasłabnięć na tyfus plamisty. W 
związku z powyższem odnośne wła- 
dze sanitarne zorganizowały plano- 
wą akcję walki z epidemją. 

LIDA 
— Przejechany przez pociąg. Oneg- 

daj na szlaku Jaszuny—Bieniakonie 
na torze kolejowym znaleziono tru- 
pa mężczyzny. Jak stwierdziło prze- 
prowadzone dochodzenie śmierć na- 
stąpiła wskutek: przejechania przez 
pociąg. Tragicznie zmarłym okazał 
się robotnik kolejowy Michał Su- 
bocz. 

BRZEŚĆ n.B. 

— Wielka defraudacja w Brześciu 
nad B. W magistracie m. Brześcia 
nad B. wykryto wczoraj olbrzymią 
defraudację. Sprzeniewierzenia do- 
puścił się Wsiewołod Ostapczuk, kie- 
rownik wydziału finansowo-g0spo- 
darczego. Defraudacja przewyźsza 
150.000 zł. Suma ta nie jest jeszcze 
ściśle ustalona, Specjalna komisja 
prowadzi dochodzenie. Ostapczuk 
zbiegł w niewiadomym kierunku. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
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KOŚCIELNA 
— Zjazd księży — wychowanków 

Akademii Petersburskiej. W dniu 
dzisiejszym odbędzie się w Wilnie 
po uroczystościach związanych z 
odsłonięcem i pomnika ś. p. ks. AT- 
cybiskupa Cieplaka ściśle koleżeński 
zjazd byłych wychowanków wyższej 
Akademji Duchownej w Petersbur- 
gu. W zjeździe tym ma wziaść u- 
dział 7 biskupów i przeszło 100 
księży. 

Jak się dowiadujemy, w dniu 
wczorajszym przybyli już do Wilna: 
J. E. Arcybiskup-Metropolita Mohy- 
lowski ks. Ropp, biskup piński Ło- 
ziński, biskup Podlaski, Przeździecki 
oraz kilkudziesięciu księży, a mię- 
dzy innymi: ks. proboszcz Kruczek 
z okolic Chicago, długoletni współ- 
pracownik i przyjaciel Ś. p. Areybi- 
skupa Cieplaka. 

— Akademja ku czci 1400-lscia 
dzieła św. Benedykta. W dniu 16-VI 
b. r. w sali Sniadeckich odbyła się 
Akademja ku czci 1400-lecia dzieła 
św. Benedykta. Na uroczystości 
przybyli J..E. Ks. Biskup Sufragan 
K. Michalkiewicz, oraz liczni przed- 
stawiciele duchowieństwa, profeso: 
rów USB, władz i społeczeństwa. 
Akademję zagaił wobec przepelnio- 
nej sali J, M. ks. dr. Rektor Czesław 
Falkowski, który w pięknem  prze- 
mówieniu nakreślił obraz dziejów 
zakonu Benedyktynów; kładąc na- 
cisk na znaczenie jego wobec histo- 
rji kościoła i kultury. P. profesor 
Alfons Parczewski w głęboko prze- 
myślanym referacie zobrazował dzie- 
je i znaczenie zakonu w historji 
Polskiej, P. profesor Modelski, w re- 
feracie swym, zwrócił uwagę na 
historyczną rolę  Benedyktów w 
dziejach Litwy. Na zakończenie, ks, 

* Szambelan Ignacy Olszański, zamy- 
kając Akademję, podkreślił wycho- 
wawcze znaczenie Akcji Katolickiej. 
W przerwach odbywały się popisy 
znanego chóru „Echo*. 

URZĘDOWA 

— Przyjazd do Wilna p. ministra 
Pr. i Op. Sp. W dniu 17-20 b. m, 
przybył do Wilna p. minister Pracy 
i Opieki Społecznej pułk. Aleksan- 
der Prystor, powitany na dworcu 
przez kierownika oddziału prezy- 
djalnego województwa p. W. Pio- 
trowicza. P. minister tegoż dnia wy- 
jechał do siebie na wieś w 'spra- 
wach prywatnych. 

— Pobyt w Wiinie dyrektora de- 
partamentu ministerstwa W. R. i 0. 
P. Zgodnie z zapowiedzią w dnia 17 
b. m. przybył do Wilna dyrektor 
departamentu wyznań w minister- 
stwie W. R. i 0. P. p. Franciszek 
Potocki powitany na dworcu przez 
kierownika oddziału wyznań urzędu 
wojewódzkiego p. A. Milikont - Nar- 
woysza. W tym samym dniu dyrek- 
tor Potocki w towarzystwie naczel- 
nika Narwoysza składał wizyty  ofi- 
cjalne  przedstawiciełom wyznań. 
Dyrektor Potocki weźmie udział w 
imieniu ministerstwa W. R. i 0. P. 
w dzisiejszej uroczystości odsłonię- 
cia nagrobka ś. p. ks. areybiskupa 
Cieplaka w Bazylice, 

* * 
* 

Dyrektor depatramentu wyznań 
w ministerstwie W. R. 1405; E 
"Franciszek Potocki będzie we środę 
19 czarwca między godz. 12 a 2-gą 
popołudniu przyjmował interesan- 

"tów w sprawach urzędowych w wi- 
leńskim urzędzie wojewódzkim(pierw- 
sze piętro pokój Nr. 40). 

MIEJSKA 

— Odznaczenie. Werkmistrz elek- 
trowni miejskiej m. Wilna p. Wa- 
cław Budrewicz został odznaczony 
srebnym medalem przez Związek 
Elektrowni Polskich za wytrwałą, 
gorliwą i owocną pracę zawodową, 
wydatnie przyczyniając się do roz- 
woju elektryfikacji miasta. 

Srebrny medal z napisem „Za- 
służonemu pracownikowi elektrowni 
od Związku Elektrowni Polskich* 
wraz z dyplomem zostanie wręczo- 
Uy na dorocznem walnem zebraniu 
Związku w Poznaniu w dniu 26 
czerwca b. r. 

— Dodatkowa elektryfikacja miasta. 
Sekcja techniczna magistratu m. Wil- 
na opracowała ostatnio projekt do- 
datkowej elektryfikacji miasta ze 
specjalnem uwzględnieniem peryfe- 
ryj miasta. W myśl projektu, reali- 
zacja którego nastąpi jeszcze w ro- 
ku bieżącym ilość lamp elektrycz- 
nych zostanie zwiększona na tere- 
nie miasta o 179. 

Dodatkowe lampy otrzymają ulice: 
Lwoskaw--2; Karpacka--2; Inflancka— 
2; Pr, Żołnierski—3; Góra Żwirowa— 
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3; Tuskulanska — 8: Litewska — 2; 
Wapienna—4; Bystrzycka — 4; Fiła- 
recka—3; Dolna—15; Cedrowa—4; 
Żacisze--5; Świerkowa--4; Zgoda—4; 
Pokėj—3; Prosta—l; Pożarowa—4; 
Szyszkińska—6; Smoleńska—4; Bo- 
rowa—3; Przejazd—l; Mętna—10; 
Ułańska—7; Artyleryjska—4; Drue- 
tów—2; Śniegowa—4; Słowiańska—3; 
Miodowa—3; Kokieč—l; Wilkomier- 
ska—2; Piaski—7; Kolejowa—11; W. 
Stefańska—4; Piłsudskiego—3; Ry- 
dza Śmigłego—3; Mysia— |; Spokój— 
1; Karna—2; Wodociągowa—4; Ku- 
jawska—l; Połocka—2; Belmont—3; 
Krzywe Koło—6; Kirkutowa—3; Zau- 
łek Zakretowy—5. 

— Pesiedzenie Rady Miejskiej. We 
czwartek 20 b. m. o godz. 20-ej w 
lokalu magistratu odbędzie się po- 
siedzenie Rady Miejskiej. Na po- 
rządku dziennym: 

1) Program robót drogowych (jeż- 
dnie) na okres 10 letni. 

2) Wniosek w sprawie zamiany 
działek ziemi z p. B. Malinowskim 
dla rozszerzenia ul, Pańskiej. 

3) Podanie p. Zofji Maciejowi- 
czowej, kierowniczki bursy dla ucze- 
nic szkół średnich o umorzenie za- 
ległości za lokal zajmowany w domu 
miejskim przy ul. Ostrobramskiej 5. 

4) Podanie byłego pracownika 
magistratu Aleksandra Soplicy o 
przyznanie emerytury. 

5) Uzupełniające wybory 2 człon- 
ków do Komisji Kewizyjnej na miejs- 
ce J. Czernichowa i A. Gordona. 

— Sprawa opiskunów społecznych. 
We środę 19 b. m. odbędzie się po- 
siedzenie miejskiej Komisji Opieki 
Społecznej, na którem dokonany 
zostanie wybór prezydjum, oraz o- 
mówiony zostanie projekt wprowa- 
dzenia na terenie Wilna instytucji 
opiekunów społecznych. 

— Losy budżetu m. Wilna. Jak 
się dowiadujemy, władze nadzorcze 
nie zatwierdziły uchwalonego w 
swoim czasie przez Radę Miejską 
preliminarza bodżetowego miasta na 
rok 1929—30, motywując swoje sta- 
nowisko ciężkiem ekonomicznem 
położeniem Wilna, dla którego u- 
chwalony przez Radę Miejską bud- 
żet jest nadmiernym ciężarem. Od- 
powiedni wniosek przesłany został 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych, które w sprawie tej ma de- 
cydujący głos. 

SPRAWY SZKOLNE 

— W liceum im. Filomatów (z 
prawami szkół państwowych) egza- 
mina wstępne do kl II—V wł. od- 
będą się dn. 25, 26 i 27 czerwca o 
godz. 9-ej rano, do kl. wstępnej i 
I-szej — dnia 28 czerwca o godzinie 
9ej. Wilno, ul, Żeligowskiego 1 
m. 2. 1787 

WOJSKOWĄ 

— Święto dzissięciolecia 4 pułku 
ułanów Zaniemeńskich. W dniach 8, 
9i 10 lipca r. b. 4 pułk ułanów 
Zaniemeńskich święcić będzie 10-le- 
cie swego istnienia w sposób wielce 
uroczysty, W dniu 8 bm. o godz. 
9-ej odprawiona będzie w kościele 
św. Jana Msza żałobna za poległych 
i zmarłych żołnierzy. Wieczorem te- 
go dnia odbędzie się capstrzyk. 

Dnia 9 o godz. 10-ej odprawiona 
będzie w Bazylice solenna Msza św., 
poczem nastąpi defilada pułku, zaś 
później wspólny obiad żołnierski w 
koszarach. 10-g0 o godz. 12-ej m. 
80 urządzone będą na placu kosza- 
rowym zawody sportowe. Pułk za- 
prasza do udziału w  obchodzie 
wszystkich oficerów, podoficerów, 
ułanów, ochotników, organizatorów 
oraz wszystkie osoby, które z puł- 
kiem wiążą wspólne wspomnienia 
i sympatje. 

Z POCZTY 

— Zwinięcie agencji pocztowej. Z 
dniem 18-go lipca b. r. zwija się 
agencję pocztową Porszukszta w 
pow. Święciańskim. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie Walne Pol. Macierzy 

Szkolnej odbędzie się w dniu 20-go 
czerwca r. b, w sali Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wllnie przy 
ul. Wileńskiej Nr. 38. 

— Wiłeńskie Towarzystwo Lekar- 
skie. We środę dnia 19-go czerwca 
r. b. o godz. 8 w. odbędzie się w 
lokalu własnym (Żamkowa 24) ko- 
lejne posiedzenie naukowe Wileń- 
skiego Towarzystwa Lekarskiego z 
następującym porządkiem  dzien- 
nym: 1) Odczytanie protokułu z po- 
przedniego posiedzenia. 2) Pokazy 
chorych. 8) Dr. Cz. Ryll - Nardzew- 
ski: Pokaz chorych z wyłysieniem 
plackowatem. 4) Doc. dr. I. Abra- 
mowicz: Rozpoznawanie zaćmy za- 
pomocą diafanoskopji (pokaz). 5) Dr. 
T. Wąsowski: Wpływ eterowej rek- 
talnej narkozy na odruchy  błędni- 
kowe. 6) Dr. M. Mienicki: Badania 
nad wpływem bismutu na krzepli- 
wość krwi. 7) Dr. Marynowska: Sto- 
warsol jako środek czerwiogubny u 
dzieci. 

— Doroczne zebranie Z. K. P. W 
piątek, 21-go czerwca r. b. o godz. 
17 m. 80 w Chrześcijańskim domu 
Ludowym, ul. Metropolitalna Nr. 1 
(wejście z ul. Wielkiej, naprzeciw 
głównej poczty przez zaał. Literac- 
ki) odbędzie się doroczne zgroma- 
dzenie członków Zjednoczenia Kole- 
jowców Polskich. 

jaknajliczniej proszeni 
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O przybycie'na to zgromadzenie 
! są członko- 
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ZE ZWIĄZKÓW | STOWARZYSZEŃ 
— Zarząd „Rodziny Wojskowej" 

zawiadamia, że z powodu wakacji, 
Sekretarjat jest nieczynny do 1-go 
września 1929 r. 

SPRAWY ROBOTNICZĘ. 
— Bezrobocie zmniejsza się. Jak 

wykazują ostatnie dane statystycz- 
ne, ogólna liczba bezrobotnych na 
terenie miasta Wilna wynosi obec- 
nie 3289, w tej liczbie mężczyzn 
2176 i kobiet 1128, 

W porównaniu z tygodniem po- 
przednim bezrobocie zmniejszyło się 
0 319 osób. 

RÓŻNE 

— Podziękowania Pana Prezyden- 
ta Bzplitej. Z polecenia Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej Ignacego  Moś- 
cickiego, szef kancelarji cywiłnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej nade- 
słał na ręce p. wojewody wileńskie- 
go podziękowanie Pana Prezydenta 
uczęstnicom zjazdu Nanczycielstwa 
Szkół Pow. woj. wileńskiego i no- 
wogródzkiego za depeszę hołdowni- 
czą wysłaną do Warszawy w dniu 
9 bm, 

— Stan-chorób zakaźnych w woj. 
wileūskiem. Podług ostatnich danych 
statystycznych, stan chorób zakaż- 
nych na terenie wcjewództwa wileń- 
skiego przedstawia się w cyfrach 
następujących: 

Ospa wietrzna — 3; dur brzusz- 
ny — 4; tyfus plamisty 68 (z czego 
>/, wypadków zasłabnięć zanotowa- 
no w powiecie postawskim); płoni- 
ca — 6, błonica — 4; odra — 7; 
róża — 2; ksztusiec — 8; gruźlica— 
24; jaglica — 19. 

Łącznie na choroby zakaźne zą- 
padło 140 vsób, z czego 1 zmarła, 

— Ciagnienie 14-eį Loterji Pań-- 
stwowej na cele dobroczynna. Mini- 
sterstwo Skarbu (Generalna Dyrek- 
cja Loterji Państwowej) podaje do 
wiadomości, że ciągnienie 14-ej Lo- 
terji Państwowej na cele dobroczyn= 
ne odbędzie się publisznie w piątek 
dnia 21 czerwca 1929 r. o godz, 
6-ej wiecz. w Warszawie, przy ul. 
Nalewki 2 (Biuro Generalnej Dyrek- 
cji Loterji Państwowej) wobec Ko- 
misji rządowej przy współudziale 
i pod kootrolą dwu obywateli mia- 
sta zaproszonych przez Prezydenta 
Miasta. Wsypywanie do kół loteryj: 
nych zwitków z numerami losów, 
względnie z wygranemi oznaczone- 
mi w planie gry odbędzie się tego 
samego dnia o godz. 4-ej min. 30 
po połudaiu w lokalu wyżej po- 
danym. 

Przy bślach reaumatycznych w głowie, 
biodrach i ramionach, nerwobólach, bólach 
w udach i postrzałowych naturalna woda 
gorzka Franciszka-Józefa stosuje się dla 
codziennego oczyszczania przewodu pokar- 
mowego. Kliniki uniwersyteckie stwierdza- 
ją, 1% woda Franciszka-Józefa, szczególnie 
w wieku średnim i podeszłym stanowi do- 
skonały środek, przeczyszczający żołądek 
i kiszki. Żądać w aptekach i drogerjach. 

Na wileńskim bruku. 
— Kradzieże. Do mieszkania ba- 

wiącego na letnisku Salomona Ep- 
sztejna (Słowackiego 8) dostali się 
złodzieje, którzy wynieśli różnyci 
rzeczy na 12 tys, złotych. 

— Nieudany występ złodziejski. 
Dozorca domu Nr. 17 przy ul. Wiel- 
kiej, Janowicz zatrzymał w piwnicy 
złodzieja Stanisława Kruszyna z 
Warszawy. W chwili gdy wezwany 
policjant Kononowicz: chciał go 
zaaresztować, ten usiłował zbiedz, a 
następnie rzucił się na ;policjanta 
raniąc go w głowę. 

— QOszustwo. Na czarnej giełdzie 
podczas wymiany dolarów została 
oszukana na 49 zł. Ewa Ślepakow- 
ska (Słowiańska 13). Winny oszu- 
stwa Benjamin Minikes (Kraszuna 
12) został zatrzymany. 

— Pozbawić się życia przez wy- 
picie esencji octowej usiłowała An- 
na Weryk (Żórawia 8). 

— Spadł z rowera ' podczas 
zjazdu z góry przy ul. Wiłkomier- 
skiej Leon Wróblewski (Wiłkomier- 
ska 33-a). Uległ on ogólnym obra- 
żeniom ciała. 

— Wypadek z pojazdami. Przy 
zbiegu ulic Mickiewicza i Jagielloń- 
skiej dorożka Wacława Korolkiewi- 
cza (Kalwaryjska 134) zderzyła się 
z autobusem 14348. W autobusie 
uległy wybiciu okna. 

— Pokrojenie. Podczas pijatyki 
w mieszkaniu Pawła Jezierskiego 
(Wiłkomierska 67) został poraniony 
nożem Władysław Wysocki (Lwow- 
ska 49). Rannego ulokowano w szpi- 
talu św. Jakóba. 

Sprawca—właściciel mieszkania 
zdołał zbiedz. 

— Zaginęli 10 letni Stanisław 
Szyszkiewicz (3-g0 maja 1), 9 letni 
Adam Namnowicz (Boltupia), 14let- 
nt Witold Wieromiej (R. Śmigłego 
14) i 14 letnia Marja Pietkiewi- 
czówna. 

Atrakcja wileńska. 
VII Doroczna Wystawa Obra- 

zów i Rzeźb Wileńskiego T-wa 
Artystów Plastyków (pałac re- 
prezentacyjny—plac Napoleona) 
otwarta codziennie od godz. 10 
do 19-ej. я 
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SALA MIEJSKA Kasa czynna od g.5 m.30. Początek eeansów od godz.6-ej. W niedziele i święta kasa czynna od g. 3 m.30. a 

SPORT 
Po międzynarodowych zawodach 

lekkoatletycznych w Wilnie. 
Mieliśmy więc piękną atrakcję, 

pierwszorzędną sensację sportową, 
a jednocześnie imprezę, z której 
możemy być dumni. Pierwsze za- 

dowę stadjonu, co stwierdzili przed- 
stawiciele lzby Kontroli na ostat" 
niem „szkontrum“. 

Przyznač naležy, iž tego rodzaju 

ka RAR 

Przy takiej to nadnaturatnej wy- 
trzymałości twórczej i wykonawczej 
najlepsze rezultaty wydają się zu- 
pełnie naturalne. 

A są wcale ładne. Zwracamy 
uwagę nz szereg rekordów, które 
w nich padły, w pierwszym rzędzie 
zaś na polski rekord Sikorskiego ze 
stołecznego klubu „Polonja*. Pobił 
on swój własny dotychczasowy re- 
kord „Polski“ skoku w dal 703 cm. 
osiągając 71| cm., (703 cm. oszą- 

WTLŁERSK 

Polonja Warszawa 712 cm., rek. Pol- 
ski; 2) Rudsit — Łotwa 703 cm.; 3) 
Dimse—Eotwa 682 cm. 

Pchnięcis kulą panów: |) Jaervi- 
nen—Finlandja 14,39; 2) Dimse—Ło- 
twa 13,64, rek. Łotwy; 3) Heljasz— 
Warta Poznań 13,62 cm. (rek. Polski). 

Rzut oszczepem panów: 1) Mei- 
mer—Estonja 59,03; 2) Sule—Eston- 
ja 58,76: 3) Jurgis—Łotwa 57,28. 

Pchnięcie kulą pań: |) Dauksza— 
Łotwa 10,04, (rek. Łotwy); 2) Lewi- 

grał Ašno II rtm. Z. Cierpickiego 
podpor. Kaz. Ważyńskim. . 

Nagroda Fryd. Zmijewicza w 
kwocie 1000 zł. rozegrana była przez 
gonitwę szóstą na dystansie 3600 
metr. 

Nagrodę oraz żeton pamiątkowy 
zdobył rtm. Z. Cierpicki na swym 
Bostonie, 

Ostatnia siódma gonitwa z płot- 
kami o nagrodę 700 zł. rozegrana 
została na przestrzeni 2400 mtr. 

Ni_137 (1482) 

RADJO 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 
WTOREK, dn. 18 czerwca 1929 r. 

11.56—14.10: Sygnał czasu, hejnał i ko- 
munikat meteorologiczny, 12.10—12.50: Tran- 
smisja Z plyt gramofonowych f. B. Rudzki 
z Warszawy. 12.50—13.00; Komunikaty P. W. 
K. z Poznania. 16.20—16.40: Program dzien- 
ny, repertuar i chwilka litewska. 16.40— 
17.00: Kurs alfabetu Morse'a dla któtkofalow- 
ców i amatorów. 17.00 — 17.25: Transm. z. 
Warsz. odczytu p. t. „Obozy letnie młodzie- 

Р i ni Г ob 5 żbo- gnęli Łotysze tworząc tem nowy nówna—Makabi Wiłno 9,74; 3) Tei- Н т wody międzynarodowe w Wilnie traktowanie „obowiązków  službo R a dn telbėuia- (Estonia) SAR Zwycięstwo odniósł Dagobert žy“ Zygmunt Zielėniewoki 17.25—)7 505 zorganizowane na tak wielką skalę, wych" nie spotyka się zbyt często. I (O nań: 1) Teitelb K. K. Ważyńskich pod por. Kaz. Transm. z Poznania „Morze w literaturze. z takiemi pięknemi rezultatami, w Oby tylko to należycie zostało oce- , 'anem znakomitem naszem zwy- Rzut dyskiem pań: 1) Teite аст | Wažynskiego. polskiej“ — wygl, prof. Adam Kleczkowski. dodatku zaś na stadjonie, którym nione przez t. zw. czynniki miaro-  CleStwem jest wynik osiągnięty przez Estonja 32,93; 2) Lewinówna 29,21,5 Kos. 17.50—18.10: Gramofon. 18.10 — 18.35; „O 
możemy się naprawdę poszczycić, 
co stwierdzili zgodnie i niejedno- 
krotnie przybyli na zawody goście 
z kraju i zagranicy. Podziw był 
ogólny. Estończyk, inż. Tamman tak 
był zachwycony skocznią, że oświad- SE badsia orzyjczdzał ksz RAZ £ у | ‹ у c Urząd wojewódzki w Wilnie ot- z Opery Katowickiej, 5 Ba 
dej Gui d6 Wilna, ckhaby sawot wia Tina s napięciu. Aparat informacyjny skonń- У пуш-ічоіп'›іпі]Е ze wskazaniem wy- Stanisława Moniuszki, Po tranoieji kosi nie otrzymał zwrotu kosztów pod- nie miał Pikas Šis ŠA o znakomicie i publiczność Rezultat ostatnich wyścigów tycznych, jakiemi należy się kiero- RAE P. A. T, policyjny, sportowy i inne 2 : , E 2 | ы < 5 5 D I cd A arszawy, oraz „Spacer detekt: róży. Inni zawodnicy zachwycali się w rodzonym bracie, p. Romualdzie r ii Goa mę R SBE konnych. wać przy załatwianiu spraw o zmianę Europie" WRateznówieję NS wAGraiak. 
doskonałą bieżnią (także inż. Tam- 
man). Zawodnik Trojanowski (AZS 
Warsz.) stwierdził, że w znacznej 
mierze jej swój rekord zawdzięcza. 

Nie omieszkał wyrazić swego 
uznania dla bieżni i korespondent 
„Siewodnia” w depeszy sprawozdaw- 
czej z zawodów (l'szy dzień) orze- 
kając, iż jest: „priekrasnaja". Zresztą 
jak żeśmy to już zaznaczyli cały 
stadjon przedstawia się imponująco. 

Jest to wielka zasługa tych, którzy 
to dzieło tworzyli. lnteresując się 

dajne, (poczynając od najbliższych) 
zarówno w stosunku do dzieła, któ- 
re jeszcze wymaga dalszego nakła- 
du pracy, jak i jego twórcy. 

Nie wiemy jednak, czy kpt. Ka- 
walec, nawet przy swojej zdumie- 

Kawalcu, który budową stadjonu 
bezpośrednio kierował. Jest to rów- 
nież swego rodzaju fanatyk pracy. 
O wysiłku, który w tę pracę wło- 
żył, mogliby dużo powiedziec robot- 
nicy, którymi kierował, a nieraz i 
ludzie zupełnie przypadkowo z tem 
się stykający. Mówią oni zatem o 
wielu nieprzespanych nocach „pana 
kierownika”, spędzonych na stadjo- 
nie, z którego już od szeregu tygo- 
dni nie wychodził, dzień i noc pro- 
wadząc budowę. 

naszego biegacza Pietkiewicza w bie- 
gu 5 klm., w którym on przybył 
pierwszy przed rekordzistą świato- 
wym Matilatnen'em (na 20 km.). 

Zawody doskonale zorganizowane 
przechodziły szybko i efektownie, 
utrzymując uwagę widza w ciągłym 

nach z megafonów radja, które bar- 
dzo dobrze słychać na całym ogrom- 
nym placu, zaś nieobecni na zawo* 
dach za pośrednictwem umieszczo- 
nego na trybunach mtkrofonu przez 
radjoobiorniki. W spaniała wrażenie 
wznoszenie przy ogłaszaniu każdego 
zwycięstwa, chorągwi państwowej 
danego zwycięscy, przy dzwiękach 
odpowiedniego wyniku, tak jak by- 
wa na olimpiadach. Za zastosowa- 
nie te go na naszych zawodach na 
leży się kpt. Kawalcowi odpowie- 

(rek. Okr. Wil.); 3) Dauksza — Ło- 
twa 28,27. 3 

Wynik meczu koszykówki: 
sko—A. Z. S. 279. 

Wynik meczu szczypiórniaka: Kurs 
gier Ośr. W. F.—Makabi 9:6. 

Ogni- 

Przy cudnej pogodzie odbyly się 
wczoraj ostatnie w sezonie a siódme 
zrzędu wyścigi konne na polu w 
Pośpieszce. 

Clou programu stanowiła pierw- 
sza gonitwa płaska o nagrodę 1500 
zł. dla trzechlatkach na dystansie 
2100 mtr. 

Atrakcyjność tej gonitwy pole- 
gała na tem, że zwycięzki koń prze- 
chodził na własność T-wa hodwli 
koni i popierania sportu konnego, 
które zkolei rozlosowało go śród 

Zmiana nazwisk. 
Instrukcja M. S$. Wewn. 

nazwisk. 
Okólnik wskazuje, że uprawnieni 

do zgłaszania sprzeciwu są wszyst- 
kie osoby nawet nie bezpośrednio 
w tem, zainteresowane. 

Ustawa przyznaje  sprzeciwom 
osób noszącym takie same nazwi- 
sko, stanowisko uprzywilejowane, 
uznaje bowiem taki sprzeciw za 
bezwględną przeszkodę do udziele- 
nia zezwolenia na przybranie na- 
zwiska, przeciwko któremu zgłoszo- 
no sprzeciw. 

Brzmienie niepolskiego nazwiska 

niezrozumiałości Norwida* — odczyt wygł. 
W. Arcimowicz. 18,35—18.50: Uiwóry. GK. 
Norwida — wygł. art. dram. Halina Hehen- 
dlingerówna. Transmisja na inne stacje. 
19.00—19.10: Program dzienny na Środę i 
komunikaty, 19.10—19,90: Komunikaty P. 
W, K. z Poznania. 19.10—19 20: Komunika- 
ty P. W. K. z Poznania. 19.20: Transmisja. 

nych z lokalu Polskiej A i Publi - mh j Agencji Publieysty: 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia”) 
— Dzisiejsza premjera, Pierw. wyst 

W. Brydzyńskiego. Dziś jenjalay * ATE 
Wojciech Brydziński, rozpoczyna krótką 
gościnę na naszej scenie swą wspaniałą. 
kreacją d-ra Tokaremo, w egzotycznej sztu=- 
ce M. Lengyela „Tajfun”. Dla miłośników 
prawdziwego piękna będzie to nielada oka- 
zja, bowiem kreacja W. Brydzińskiego w 
„Tajfanie* jest rzadkim klejnotem w dorob- 

przebiegiem prac nad niem, obser- Skądinąd wiemy 0 zaległej od dnie uznanie publiczności posiadającej bilety lote- _;. ; ku Aoki największej miary artys- A : : EKT A 2 ; 1 PWRC f L nie jest dostatecznym powodem do tów. Dzisłejszy więc wieczór obiecuje być wowaliśmy je od dłuższego czasu, paru miesięcy gaży p. kierownika, Zainteresowanie się zawodami Tyjne. zeewalskia i xaoudnicza - nalęży. zać - jednym э аОАНЕ ietaredja cych PE 
szczerze i uznaniem podziwiając 
energję i pomysłowość, z jaką były 

konywane przy znikomych, sto- 
sunkowo, środkach pieniężnych. Dość 
rzec, że korty tenisowe, których 
kosztorys został obliczony przez 
Centr. Urząd Wych. Fiz. w War- 
szawie na 30 i parę tys. zł., wyko- 
nano za |2 tys., co obejmuje także 

W podobnym stosunku można 
obliczać i koszty budowy stadjonu 

która poszła na wydatki związane 
z budową. 

Dużoby otem można pisać choć- 
by na podstawie tego szczupłego 
materjału, który powodowani wro- 
dzoną pedanterją zdołaliśmy zebrać. 
Ktoś może nam zarżuci, że to są 
rzecy trochę „osobiste* bardzo by 
się mylił nie potrzebujemy udowod- 

choćby się nie wiadomo jak skrom- 
nie kryła w cieniu. 

wśród publiczności (około 2000 osób) 
ogromne, co wyrażało się w częstych 
wybuchach oklasków, któremi na- 
gradzano nie tylko zwycięstwa i re- 
kordy, ale każdy piękniejszy skok 
czy rzut. zagranicznych gości 
szczególnemi względami publiczności 
cieszyła się zawodniczka łotewska 
p. Dauksza b. urodziwa, pięknie 

ny“, częstemi za nie nagradzana 
oklaskami. : 

Z pošrėd dwėch zapisanych ko- 
ni pierwszą celownik minęła Ban- 
durka oficerów 27 p. uł. pod p. Uści- 
nowem. 

Klacz ta została następnie roz- 
losowana i padła na loteryjnynr. 22. 

Jak się dowiadujemy, szczęście 
tym razem dopisało p. inżynierowi- 
mech. Wacławowi Statklerowi, sze- 

i maszyn w Gdańsku. 
Zkolei rozegrano trzy gonitwy 

zwalać na zmianę takich nazwisk, 
których brzmienie jest wprawdzie 
polskie, które jednak utrudniają da- 
nej osobie współżycie ze społeczeń- 
stwem, zarobkowanie, wykonywanie 
zawodu, lub narażające je na śmiesz- 
ność w środowisku, w którem dane 
osoby żyją. Zasadniczo należy od- 
mawiać prośbom o zmianę nazwiska 

na przybranie, które było używane 
w formacjach wojskowych, jako 

czorów sezonu. 
— Uroczystość szkolna w Teatrze Pel-- 

skim. W związku z kończącym się rokiem 
szkolnym, goszezący w Wiluie Artyści War- 
szawscy z Ninką Wilińską i Benedyktem 
Hercem na czele, w czwartek 20 bieżącego 
miesiąca wystąpią ze specjalnem widowis- 
kiem dla młodzieży i dzieci, o godz. 5-0] 
popołudniu, którego gwoździem będzie kon- 
kurs dla najlepszych wykonawców wierszy 
1 bajek, wśród znajdujących się na sali 

Odegrane będą sztuki Benedykta. Herca. 
z muzyką Aleksandra Wilińskiego: 1) Lalka. z pięknym nasypem pod przyszły Przechodzimy do zawodów. Dzię- Podajemy wyniki pierwszego dnia. pocieszenia a więc: i Pajac i Pileczka — bajka fantastyczna, ze 

tor kolarski, dookoła biegnącym. ki pięknym reznltatom, jakiemi się Bieg 100 mtr.: 1) Kivit—Łotwa 11, Drugą z przeszkodami o nagro- o | żon rozwiedzionych o bi ga kas ię pasi powa й P 3 2 : Ч . o — gro I tu należy wymienić człowieka, odznaczyły, echa ich głośno rozlegną rek. Łotwy wyrównany; 2) Sikor- dę 700 zł. na dystansie 3,000 mtr. rzywiocenie "ix: względnie zezwoż w $ ch aktach. E 
p który lwią część zasługi ponosi, a 

jest nim kierownik Ośrodka Wycho- 
wania fizycznego w Wilnie kpt. 
Tadeusz Kawalec, zbyt dobrze już 

(i już się rozległy) się po Rzplitej, 
a i poza Nią. Specjalne uznanie na- 
leży się ich organizacji, która była 
całkowicie na wysokości zadania co 

  

    

  

Ostrobramska 5. Początek seansów od g. 4-ej. 

ski—Polola 11,1; 3) Rudsit—Łotwa. 

Bieg 400 mtr.: |) Zuber — War- 
szawianka 51,6; 2) Gniech — (3 p. 

   

Następny program: „HANDLARKA NIEWOLNIKAMI". 

    

      

  

Zwycięstwo odniósł Pelisch por. 
Gromnickiego pod właścicielem przed 
Majakiem por. Dumera. 

Trzecia gonitwa płaska o 500 zł. 

lenie na utrzymanie nazwiska [ра- 
nieńskiego, mają być traktowane na 
zasadach ogólnych. 

Okólnik jak *najliberalniejszego 

  

Bilety już są do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego. 

GWARZE SZER TNT ETB 
Gisłda warszawska ż dn. 17.VI. b. m. 

    

  

   

  

  
DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER | „KINO o konk dni .naseęanal „Rllia e Którykt mówi CH7 W RDA kazan ki uo Dla reklamy dajemy 5.000 sztuk tych eleganckich trójlampowych radjo- 
Piccadill filmowe p. t. POŻAR SERC (Vertigo) wielkich aktach. W rolach głównych: naj- ; и odbiorników naszym Klijentom zupełnie darmo, CHOROBY WENERY- 

piękniejszy mężczyzna świata JĄQUE CATELAIN oraz genjalna EMMY LYNN. Okropności rewolucji rosyjskiej аа ł CZNE i SKÓRNE 
roku 1917, Olśniawająca wystawa! Niewidziane dotąd napięcie akcji i gry! Zachwycający film dla wszystkich! razem z przesyłką pocztową. Fiparaty zaopatrzo- Elektroterapja, Diater 

Wielka 42. Pawiętny 191/ rok w Petersburgu Tragedja w Pałacu Petersburskim Hrabiego Woroncowa. | ne są w najlepsze lampki i cewki, mia, Słońce górskie { nėžnieį na emigracii w Paryžu. Hulaszcze życie Paryża! Kabarety! Dancingil W В КО Ка ТРЕН l » Sollux e 

arunek: O Kupi nasz głośnik salonowy, * Z powodu letniego sezonu ceny znižone Balkon 60 gr. Parter 80 gr. 
  

Kino Kolejowe 
Wielki wspaniały 

Dziś | dni następnych! Silnie emo 

      

wykonany z najlepszych materjałów, który sprze- 

dajemy po bardzo niskiej, detalicznej cenie — 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 1 5 — 7. Noc w Nowym Yorku „::::::: program. 10-cio aktowy 

d t -ва| . В dzieje si i N kabarety wielkomiejskie! współoześnie w Amergca, W rolach głównych DOPOŁA Gisch I ROd L.A ROCQNE Danciegił Pościg za złoczyńcą 
Nad program: KTO ZNAJDZIE KRÓLA PIK arcywesoła komedja w 2-ch aktach. 

Najnowszy film podług powieści gee Majgier GNIAZDO MIŁOSTEK 
Wzruszająca sztuka filmowa w 12 akt. ilustrująca awantury miłosne oflcerów kawalerji. W rol. główn, ulu- 

otrzyma za darmo 

odbiornik trzechlampowy 
Pragnący otrzymać ten aparat, zechcą podać swój dokładny adres pod: 

& G. D E HR N i K Radio-Exporteur 

    
     

° OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) Or.kenigsberg 

CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE 1 anallzy le- 
karskie. Earn 9-12 

1 4-8. ; 

Mickiewicza 4 

KINO Dziš! 

WANDA 

    

  

  

  

ul. Wielka 30. bieniec kobiet Harry Liedtke, wytworny Livio Pavanelo oraz prześliczne Gritta Dey 1 Įwa Wanja tel. 1090. | W. Z. P. 73. 

KINO-TERTR Dziśl Woch Emil Jannings SRA Berlin - Britz, Rudower-Allee 5. DOKTÓR 
я Г Dawno oczekiwane arcy- 8 z kge , : ы : ma B 

Wiatowid | śćencscze, vede Gósta Ekman, Kamilla LUMOWICZ m + 

Miekiewieza 9. GOETN'EGO Horn Es Ones ais e. Sadas, BIURO KREŠLARSKIE przy Zarzą- Choroby weneryczne, 
    dzie Związku Rosyjskich Inwalidów 

Wojennych w Polsce ogłasza, iż rozpoczęto 
przyjmowanie zamówień na wszelkiego rodzaju ro- 
boty kreślarkie: kopjowanie planów, kreślenie pla- 
nów budowlanych, planów mierniczych oraz ich 
obliczenie według danych pomiaru, sporządxanie 
planów i t. p. Roboty wykonape są pod kierowni- 
ctwem doświadozonych fachowców, Ceny przystępne, 

Przyjmowanie zamówień odbywa się codziennie, 
prócz świąt, od godziny 11—2 popoł. 

Dla dogodności Klijenteli, na żądanie deleguje się 
techników do domu. 

1785 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 
04 9 — 1 } 3 — 7. 
(Telef. 921), 

    

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARKA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

  

rodzin zapewniły byt э 

Tysiącom Kursy Samochodowe 

Prylińskiego 
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 27. 

Opieka i mieszkanie dla przyjezdnych. 

Największe warsztaty szkolne. 

Skład hurtowy M. 6. Pitkowski i M.Jabłeński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) tel. 12-13. 

че SŁONINĄiSZMALCEM „swrr' 
Na prowincję wysyłamy za zalicz. kolejowem po otrzymaniu zadatku. 1565-1 

° оММ wagal |.--2-.-. 

    

DOKTÓR 

| D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
fille, narządów moezo- 

wych, Elektroterap. 
tz Zarząd. 
  osobowe-taksówkę kupię Dzieła książkowe, dru- 
  

Używazą w. cenie ue Na sezon budowlany AZ ge OW od di ACE wiecz.. ” 5 zł, marka „Ford“ я państwowych, samorzą- , ned - 
Z powodu starości, przyjmę czynnego wspólnika, | może być tylko roku 1928, Od r. 1843 istnieje LO KA L suchych budowlanych dowych, zakładów nau- Kobietaśliskaća 

desek kowych. Bilety wizyto- Oferty pisemne do Infor- 
we, prospekty, zapro- 

ewentualnie sprzedam przedsiębiorstwo, wytwarzają- matora: Wilno, Jaglelloń: i stolarskich Wilenkin obszerny o 2-ch oknach 

Dr. ZBKŃOWICZOWA 

  

  

        
  

        

        

  

se opatentowany artykuł pierwszej potrzeby I przyno- | gką g m. 14, z podaniem wystawowych przy ulic: 3 1 kład szenia, afisze i wszel- 
S szące sto osiemdziesiąt tysięcy złotych roeznie netto, Szczegółów, oióbtócie zaś ul. TATARSKA 20. Matteo IL dain, a materjały budowlane artakówy Poda ONE Tas 
: ^ w godzinach od 9-ej do nia. iadomość w Biu- ‚ w zakresie drukarstwa kobioce, , na- Zgloszenia do „PAR“ Toruū pod Nr 365 | 1459 17511 rze Reklamowem Ś, Gra- B. MARGOLIS re WYKONYWA faplówaoołow jed RE 
| < = Ši bowskiego, Garbarska 1; | Wilno, ul. Pijarska 2 (za Zielonym Mostem na lewo) PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE Sh AR 
$ TNS TBA — : т : W. Zdr. Nr 152. 

/ l ° Największy zefiro- jadalne, sypialne i ga-| | 4 ч A 15000 dolarów ё Ž „ies koszul wych, krawatów, binetowe, kredensy, KAWIARNIA PIANIN i drobniei Akuszerka 
stoły, szafy, łóżka i td. do wynajęcia. Repe- robniejsze          

  sumy gotówki w róż- 
nych walutach uloku- 

šalį ° bryez- * о уеа bielizny : obuwia Р° оак оава ° | białe, jadalne, wybórowe | | Wykwintne. Mocne. „KROLEWIANKA racja i strojenie. Ul. ECOLE PIGIER de PARIS aja ima 

  

    
              

        

  

  

  

  

  

    

w ładunkach . wagono- NIEDROGO. Wilno, Królewska 9 Mickiewicza 24 — 9. jemy natychmiast > 
e ы й ensjonat dla młodych panien w pobliżu D/H. W. NOWICKI || „arši || Na godos wa || fees аеа 4Ер | Еа 6 | Ia ans ||| BS A ISO Gaeta SS | |pasimu ой so + 1 w е 1 „ tel. 9-05. owietrze. Avenue 11, No bre 18. LA VA- 

5 ż Majętność Gołaszyn, runkach i na raty, Mani kis 2 Pogierajcia 178871 RENNE (Seine). Śledografia, . handiowość | А ul. Mickie- Ę Wilno, ul. Wielka 30. p. Oborniki, Wielkopolska. Nadeszły nowości. Gabinety. е Li Morsk iRzeczn I język francuski. | ЗОа 30 m. 4, W. Zdr. ' : ы = maż 1166-0 Hmoooonoowwoweono owoce | USE MOTSKĄ % Тн NE UVS i 
  
REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jeziellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppeł, Naczelny redektor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego prayjmnje od godz. 6-— 7 wiecz. we wtorki I piątki, Rękopisów Redakcja wie zwraca, Redaktor 

przyjmuje od godz. 12—2 ppeł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P, K. O. Nr. 80.750, Drukarnia — mi, Śte Jańska 1, Telefon 3-40, 

„a EBKNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoczeniem do domu lab przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr, w tekście I, II stt. — 30 gr, II, IV, V, VI—35 gi, za tekstem — 15 gr., kronika reki, - komuni” 
k Katy — 1.00 zł, za wiersz redskcyjny, efgiozzenie mieszkaniowe —30 gr. za wyraz, Do tych cen dolicza się: za ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżemiem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

a —25% drożej. Dla poszukujących gracy 30% zniżki, Za nnmer.dowodowy 20 gr, Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastszega sekie prawo zmiany terminn draka ogłoszeń, Qddział w Grodnie: ul. Bankowa 16. 

pe” wca „iKurjer Wileński" S.ka z ogr. odp. „Kurjer Wžieūski“ S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wilno, ul. Š-to Jańska 1, telefon.3-40. Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiawiea. 
. * 
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