
Naležnošč pocztowa oplacona ryczaltem 

Rok III. Nr. 121 (569) 

KURJER 
    

Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznych. 

Wilno, Sobota 29 maja 1926 r. Cena 15 groszy. 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 
rzyjnują: Księgarnia W. Makówikiegi , S-to Jańska 1. Skład papieru 

W. orkowskiego, Mickiewicza 5._ Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą.       

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 
30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 
Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane 

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popol. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750.       
  

PR I S KES ITT SIPS 

Ś. + P. 
z Kaplinskich 

Józefina Bolesławska- Nowicka 
Artystka Zespołu Teatru Reduty 

po krótkich iciężkich cierpieniach zmarła w Wilnie 27 maja 1926. 

Obrzęd pogrzebowy rozpocznie nabożeństwo żałobne w kośc. 

  

wspomniałem przed wypadkami ma- 
jowemi. Musi się przy tym proce= 
derze zatracić wszelką odpowiedzial- 
ność istotną tak dalece, iż kaźdy 

szczery demokrata musi palić się 

ze wstydu. Demokracja bowiem 

Związek Legjonistów Polskich 
7177" =+-T-T-T—-—-T-T— 

W niedzielę dnia 50 maja b. r., o godz. 12 m. 30, 

w Sali Miejskiej, ul. OSTROBRAMSKA 5 

w przeddzień Zgromadzenia Narodowega w Warszawie 

          

polega na wyraźnej odpowizdzial- URZĄDZA 

ności władzy wykonawczej. Tym- 

czasem już sam fakt postawienia do WIELKI WIE c 

rządzenia posła, stwarza nieodpowie- pod hasłem : 
Pobernardyńskim 29 bm. o g. 10 rano, poczem pochód żałobny 
ruszy na cmentarz na Rosie, o czem zawiadamiają: 

Kierownictwo Reduty — Zespół 
_ i Filja Zw. Artystów Scen Polsk. 

  

Warszalek Piłsudski o silnym rządzie 
i dotychczasowej roli Sejmu 

(Wywiad z Marszałkiem Piłsudskim przedstawiciela „Kurjera Wileńsk."). 

W dniu wczorajszym p. Marszałek 

Piłsudski kontynuował w dalszym 

ciągu wobec przedstawicieli prasy 

swe niezwykle głębokie i interesują- 

ce spostrzeżenia. 

Na wstępie przedstawiciele prasy 

pozwolili sobie zadać następujące py- 
tanie p. Marszałkowi: 

— „Poprzednią naszą rozmowę 

p. Marszałek zakończył wyrażeniem 

obawy o sytuację przyszłego Prezy- 

denta, jeśli od pierwszego swego 
kroku, jakim będzie powełanie nowe- 

go rządu, stanie wobec konieczności 

współpracy ze stronnietwami i klika- 

mi sejmowemi. Ponieważ zagadnienie 

współpracy władzy ustawodawczej z 

wykonawczą jest w tej chwili u nas 

niezmiernie aktualne, czy nie zechciał- 

by p. Marszałek powrócić obecnie do 

tej kwestji“. 
— „Jestem bardze zadowolony, 

że słyszę to właśnie pytanie. Jest to 

pytanie, wiążące się właściwie z ca- 

łem mnóstwem zjawisk, stanowiących 

palącą sprawę kryzysu parlamen- 

taryzmu nie tylko u nas, lecz bodaj 

w całym świeosie. U nas, jak zawsze 

twierdzę i twierdziłem oddawna, ten 

kryzys musi przejść szybciej i о- 

strzej, aniżeli gdzieindziej, wyjąwszy 

Włochy, gdzie kryzys dał to, co 

obecnie w tym kraju widzimy. 
Wszyscy u nas ciągle mówią, jak 

zresztą i wszędzie, że potrzebny jest 

silny rząd. Lecz cóż stanowi istotę 

silnego rządu? Istotę siły stanowi 

decyzia, powzięta w odpowiednim 

czasie, dla efektu działania. Nie 

mogę sobie inaczej przedstawić siły 

— i zgoda — niech według zasad de- 

mokracji za tę silną decyzję rząd bę- 

dzie odpowiedzialny. Jeżeli ma moż- 

ność decydować, niech ma za co od- 

powiadać. 

Tymczasem W zwyczajach naszych 

samo formowanie rządu zależy nie 

od osoby Prezydenta, lecz, jak to 

widzimy w obecnych czasach, ciągle 

i stale od przewlekłych i długich na- 

rad klubów,. stronnictw, klik, kliczek, 

konwentykłów i, zdawać się każdemu 

musi, że naprz. każdy minister poza 

umiejętnością prowadzenia swego re- 

sortu, musi posiadać: umiejętność 

łagodzenia poszczególnych klik, kli- 

czek, a nawet poszczególnych posłów 

w stosunku do siebie. Na te specjal- 
ne pretensje, nie mające nic wspól- 

nego z treścią jego resortu, musi 

minister poświęcać tyle czasu i tyle 

wysiłków, iż zgodnie ze wszystkiemi 

obserwacjami, na treść pracy, za któ- 

rą jest odpowiedzialny, oddać może 

jakieś pół godziny w ciągu doby. 

Zwiększyć zaś może ten czas jedynie 

wtedy, gdy na szczęście rządu Sejm 

i Senat zdecydowane są odpocząć. 

Wtedy dopiero i w rządzie nastaje 

takżę chwila zasłużonego odpoczynku 

i wielkie westchnienie ulgi. 

Dopiero wtedy minister ma moż- 

ność zaznajomienia się ze swym re- 
sortem istotnie i powiedzenie sobie, 

że jest człowiekiem, który za coś- 

kolwiek w resorcie może odpowiadać. 

Przypuszczenie, iż taki desygno- 

wany przez panów posłów i sena- 

torów minister ma możność wyka- 
zania siły rządzenia jest czystą 

fikcją. 
Dla śmiechu przytóczę jeden przy- 

kład: w gabinecie ministra resortu, 

którym się specjalnie zajmuję, pra- 

cuje kilku oficerów wraz z siłami 

pomocniczemi jedynie nato, aby ze- 

stawiać bez ustanku sypiące się żą- 

dania posłów, żądania, których treś- 

cią systematycznie jest: a) przenie- 

sienie znajomych, krewnych, znajo- 

"mych krewnych, no i zbliżonych do 

posłów wyborców z miejsca na miej- 

sce w wojsku, b) robienie takich, 

czy innych ulg służby wojskowej 

również krewnym, znajomym posła 

i znajomym tych krewnych, znajomym 

potrzebnych w okręgu wyborczym 
ludzi i t. d. 

Zwracam uwagę, iż próby robie- 

nia ulg wojskowych naprz. przez 

psucie sobie palców, zmniejszenie 

sztucznie siły wzroku i t. p. są su- 

rowo karane, Zapytać się więc godzi, 

czy ten system robienia ulg grzecz- 

nościowych nie podpada pod ten sam 

paragraf kary, gdyż moim zdaniem, 

liczba przestępstw, dokonanych w ten 

sposób, przekracza znacznie liczbę 
przekroczeń ujawnianych i karanych, 

lecz nie pokrywanych przez zupełną 

nieodpowiedzialność poselską. 

Wszyscy więc dlatego mówlą o 
silnym rządzie, wszyscy to żądanie 

stawiają, nawet sami posłowie i 

senatorowie, lecz już przy formo- 

waniu rządu czynią wszystko, by 

rząd 9/10 swej siły utracił przez 

pacta conventa, zawąrte ze stron- 

nictwami klubowemi, z grupami po- 

słów, Konwentyklami, które się na 

takiego ministra zgodziły, zapowie- 

dzeniem groźby cofnięcia tej zgody 

wrazie, gdyby ów „silacz“ nie dogo- 

dził pretensjom, pretensyjkom, żąda- 

niom i kaprysom panów posłów, nie 

mówiąc o poszczególnych wpływach 

jego wyborców. 

Nie wiem, czy można sądzić, że 

rząd w ten sposób sformowany, albo 

w ten sposób rządzący będzie kiedy- 

kolwiek w Poisce silny, przynajmniej 

ja osobiście nie widzę metody ro0z- 

strzygnięcia kwadratury takiego koła.. 

Dodam jeszcze jedno, o czem 

dzlalność jego za czynności przed 

kimkolwiek, aż do wygaśnięcia jego 

pełnomocnictw poselskich. Nikt bo- 

wiem nie jest u nas tak naiwny, by 

przypuszczał, iż poseł znajdzie bez- 

względność u kolegów i miałby ko- 

gokolwiek wogóle obawiać się poza 

niezadowoleniem swoich własnych 
kolegów. Tak, że jeszcze najbardziej 

zdatnymi do odpowiedzialności są 

posłowie t. zw. „dziey*, lub ezłonko- 

wie takich klubów, które także są 

„dzikiemi*, t.j. nie mają wielkiej 

ilości członków. у 

To też zaobserwować się dała 
w Polsce wzrastająca bezkarność 

w stosunku do wszystkich czyn- 

ności, uważanych zwykle za prze- 
stępstwa. Każdy, kto miał za sobą 

jakiekolwiek przekroczenię, szukał 

natychmiast służby nie u państwa, 

lecz u odpowiedniego klubu posel- 

skiego, szukając protekeji i osłony 

najbardziej efektywnej. Zdawało się 
niekiedy, iż poprostu naigrywano 

się publicznie z praw i z możli- 
wości karania przez państwo. To 
też, gdy przyszedłem na urząd mi- 
nistra spraw wojskowych z praw- 
dziwą przyjemnością oddałem są- 
dowi i prokuraturze najbardziej 
jaskrawe i znane wypadki, które 

się ciągnęły miesiącami nie z in- 

nego powodu, jak z powodu pro- 

tekcji posłów i senatorów". 
— „P. Marszałek widzi zatem 

problem silnego rządu, w uniknięciu 

wpływu Sejmu na tworzenie rządu? 

Naturalnie. Może Prezydent my- 
lić się w wyborze ludzi, lecz błąd 

ten łatwiej jest naprawić, aniżeli 

zmuszać rząd do ugrząźnięcia na- 

tychmiast w musowych zobowiąza- 

niach w stosunku do klubów, stron- 

nietw, konwentyklów, klik i kliczek 

poselskich i senatorskich, 

I niech mi wolno będzie wyra- 

zić nadzieję, że dla. uniknięcia no- 
wego, lecz znacznie ostrzejszego 

już kryzysu Sejm i Senat zechcą 

uwzględnić, że w tym wypadku le- 

piej może nie narażać siebie i kraj 

na próbę trwania nadal w złych 
zwyczajach i obyczajach poselskich 

i senatorskich. 

Wiadomości polifyczne. 
Wobec dalszego powtarzania przez 

poszczególne pisma wiadomości 0 rze- 
komym niszczeniu w dniu 156 maja 
rb. przez podsekretarza Stanu d-ra 
Studzińskiego dokumentów państwo- 
wych i o ukryciu papierów b. prem- 
jera Witosa: wydział Prasowy Prezyd. 
Rady Ministrów na zlecenie pana pre- 
zesa Rady Ministrów komunikuje, że 
przeprowadzone staranne dochodze- 
nie stwierdziło zupełną bezpodstaw- 
ność przytoczonych doniesień prasy 
i że jedynie miarodajnem w tej spra- 
wie jest wyjaśnienie zawarte w ko- 
munikacie Wydz. Prasowego Prezy- 
djum Rady Ministrów z dn. 16 bm. 

(Pat). 

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

    

      

Zwierzchnia władza ad Marszałka Piłsudskiego 
Stawcie się licznie, aby wten sposób zadokumentować swoją niezlomną wolę 
do wydźwignięcia Polski z dzisiejszego bagna przez. oddanie JEJ steru 

w ręce TEGO, który JĄ budował i JEJ honoru wytrwale bronił 

WSTĘP WOLNY. Zarząd Związku Legjonistów Polskich w Wilnie. 

  

Przed Żgromadeniem Kazodowem. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Działalność lewicy. 
W Sejmie panowała wczoraj po 

dwudniowem ożywieniu kompletna 
pustka, 

Lewica sejmowa skonsolidowala 
się około osoby Marszałka Piłsud- 
skiego, jako jedynego kandydata na 
Prezydenta Rzeczypospolitej, zakoń- 

czyła już całkowicie swe obrady, 

Obecnie członkowie lewicy konty 
nuowali swą dalszą pracę na prowin- 
cji wśród wyborców, oczekujących z 
natężeniem wyników głosowania w 
Zgromadzeniu Narodowem; 

„Piast* nie zdecydowany jeszcze. 
Wśród piastowców daje się zan- - 

ważyć w dalszym ciągu brak wyraž- 
nej i jasnej decyzji. "W klubie tym 
wzmaga się. z każdym dniem przeko- 

nanie, że jedynym kandydatem na 
Prezydenta Rzeczypospolitej w о- 
becnej sytuacji może być tylko 
Marszałek Piłsudski 

Dubadekom grozi rozłam. 
Cc sią tyezy Dubadeków, to obra- 

dują oni w dalszym ciągu w Pozna- 
niu. W dniu wczorajszym kilku po- 
słów i senatorów Ch.;N. którzy prze- 
bywają w Warszawie, zostało zawez- 
wanych do Poznania. Panowie ci jed- 
nak odmówili swego wyjazdu, moty- 
wując to tem, iż, ich zdaniem, obec- 

nošė ich jest konieczna w Warsza- 
wie, Dalej, że muszą dążyć do istot- 
nej pacyfikacji, nie mogą dlatego 
zgodzić się na akcję poznańską, wresz- 
cie, należy otwarcie powiedzieć, iż 
jedynym kandydatem jest Marsza- 
tek Piłsudski. 

W przededniu oficjalnego zgłoszenia kandydatury Marszałka. 
Wśród stronnictw lewicowych 

rozpoczęto wczoraj zbieranie podpi- 
sów na zgłoszenie kandydatury Mar" 

szałka Piłsudskiego. Zbieranie pod- 
pisów ma być ukończone w dniu dzi- 
siejszym. 

Endecy konspirują w dalszym ciągu. 
Co się tyczy endeków, to konspi- 

rują oni w dalszym ciągu poza Sej- 
mem. Oficjalne zebranie klubu Z. 
L. N. ma się odbyć dziś po po- 
łudniu. Wiadomem jest, że endecy 
mają kłopot z wyszukaniem swego 
kandydata, któregoby mogli przeciw- 
stawić osobie Marszałka, Oczywiście 
kandydata takiego nie znajdą, po 

pierwsze dlatego, że nie „posiadają: 
wśród siebie istotnie wielkich in- 
dywidualności, a po wtóre — cały 
szereg ludzi, do których endecy się: 
zwracają, albo oświadczają, iż mu- 
szą uprzednio porozumieć się z 
Marszałkiem Piłsudskim, albo nie 
przedstawiają żadnej istotnej war- 
tości, 

Prawica niema kandydata na prezydenta. 
Jeden z wybitnych polityków pra- 

wicowych określił wczoraj w kulua- 
rach sejmowych sytuację na prawicy 
w sposób następujący: 

Trudność prawicy polega na tem, 
że we wszystkich klubach istnieją t. 
zw. „piłsudezycy*, t. z. zwolennicy 

Piłsudskiego 0 tyle, że orjentując się 
w obecnej sytuacji Państwa, sZcze- 
gólaie na wsi i wśród sfer robotni- 

Chadecy 
Dziś zakończyły się obrady Za- 

rządu i komisji politycznej Chrześć 

jańskiej Demokracji. Po przeprowa- 
dzeniu dyskusji nad sytuacją poli- 

czych, uważają jako jedyne możliwe 
wyjście przeprowadzenie wyboru 
Marszałka Piłsudskiego na Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. Stąd płynie 
dotychczasowy brak decyzji w stron- 
nictwach prawicowych i' tajemniczość 
w obradach, Pozatem prawica istot- 
nie nie posiada żadnego poważnego 

kandydata. + 

obradują. 
tyczną przyjęto cały szereg uchwał. 
które zostaną przedłożone klubowi 
parlamentarnemu Ch-D., zwolanemn 
na dziš rano, 

Przygotowania Komisarjatu Rządu do 
Zgromadzenia Narodowego. 

WARSZAWA, 28.V. (Pat). Komisarz Rządu na miasto stołeczne War- 
szawę ogłosił następującą odezwę: 
szawy. 

Do ludnošci miasta stołecznego War- 

Celem zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa i spokojnego przebiegu 

Zgromadzenia Narodowego zwołanego na dzień 31 maja r. b. zarządzam co 

następuje: 
Zabraniam zebrań pod gołym niebem i pochodów oraz chodzenia gru- 

pami ponad 3 osoby i zatrzymywania się na ulicach. 
Wzywam wszystkich mieszkańców miasta stołecznego Warszawy do 

bezwzględnego posłuszeństwa i podporządkowania się wszelkim zarządze- 

niom organów bezpieczeństwa zarówno policji państwowej jak i woj- 

skowych. 
Zawiadamiam, że wydałem rozporządzenie zabraniające sprzedaży i wy- 

szynku napojów alkoholowych od godz. 15-ej 29 maja aż do odwołania. 

Winni przekroczenia powyższych rozporządzeń będą karani z całą Ssu- 

rowością.
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Wažne zebranie polityczne. 

Dziś odbędzie się w godzinach 

popołudniowych zebranie z udziałem 

Marszałka Piłsudskiego, premjera 

Bartla i przedstawicieli świata poli- 

tycznego. > 

Zebranie to poświęcone będzie 

omówieniu pierwszorzędnych spraw 
państwowych. 

Tutejsze koła polityczne przypi- 
sują temu zebraniu doniosłe zna- 
czenie. 

Premjer Bartel o sanacji gospodarczej 
- Polski. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Równolegle z zapoczątkowanem 

odrodzeniem moralnem państwa wy- 

suwają się na pierwszy plan sprawy 

istotnej sanacji życia gospodarczego 

w Polsce. Zwróciliśmy się więc z 

uprzejmą prośbą do p. premjera 

Bartla o poinformowanie nas co do 

zamierzeń rządu w tej dziedzinie. 

— „Czy—zdaniem p. premjera— 

sanacja gospodarcza w Polsce ' może 

się odbyć na płaszezyźnie czysto go- 

spodarczej*? 3 

— „Tak jest. Konieczna jest w 

tym względzie odbudowa zaufania. 

Usiłowania niektórych grup przeno- 

szenia sprawy sanacji gospodarczej 

w płaszczyznę zagadnień i -zdoby- 

czy socjalnych jest, mojem zdaniem, 

najzupełniej błędne i nieuzasadnio- 

ne“. 
— „Panie premjerze! Z uwagi, iž 

praca jest istotnym bogactwem pań- 

stwa, czy—zdaniem Pańskim—nie jest 

koniecznością wytwarzanie takich wa- 

runkėw, któreby sprzyjały jak naj- 

większemu rozwojowi wszystkich ro- 

dzajów pracy*? 
— „Polska nie jest krajem, za- 

mieszkałym przez entuzjastów pracy. 

Odezwa wybitnych 

Ponadto możność pracy w Polsca by- 
ła dotąd krępowana i paczona zarów- 
no przez wadliwe ustawodawstwo, w 
szczególności skarb jak i przez prze- 
rost biurokratyzmu w działaniu na- 
szej maszyny państwowej. Dlatego 
też konieczne jest w tym wzglę- 
dzie uproszczenie istniejącego usta- 
wodawstwa oraz reorganizacja ad- 
ministracji państwowej*. 

— „(Czy nie mógłby mi p. prem- 
jer powiedzieć, jakie są zamierzenia 
rządu celem uzdrowienia życia gospo- 
darczego“? 

— „Uzdrowienie życia gospodar- 
czego nie może się odbyć bez aktyw- 
nego współdziałania społeczeństwa, 
Dla racjonalizacji wytwórczości, bez 
której niema sanacji gospodarstwa, 
uważam za konieczne, aby dotych- 
czasowe formy reprezentacji inte- 

resów przemysłowo - handlowych 
zostały zastąpione przez należyte 
zorganizowanie izb przemysłowo- 
handłowych oraz izb rolniczych i 
wogóle przez wprowadzenie jak 
najszybciej samorządów gospodar- 
czych*. 

przedstawicieli kół 
gospodarczych. 

W dniu wczorajszym wybitni 

przedstawiciele kół gospodarczych 

wydali odezwę, w ktorej między in- 

nemi czytamy: 
Marszałek Piłsudski wziął na 

siebie odpowiedzialność za losy 

państwa i w jego ręku pozostanie 

niewątpliwie kierownictwo nawy 

państwowej w tym przełomowym 

Okresie. Na barki czynników rządzą- 

cych spada teraz olbrzymi ciężar, 

który będą mogli udźwignąć tylko 

przy poparciu wszystkich odpowie- 

dzialnych czynników społecznych, 

świadomych znaczenia chwili. 
W zrozumieniu tego nakazu chwi- 

li koła gospodarcze Rzeczypospolitej 

zechcą niewątpliwie najusilniej współ- 

pracować z rządem W zakresie jego 

Usunięcie Korfantego z Banku Ślą- 

zamierzeń, mając na względzie u- 

zdrowienie i rozwój życia gospodar- 

czego w Polsce. 
Odezwa podpisana między innemi: 

Alfred Biderman, prezes związku 

włókienniczego państwa polskiego, — 

Aleksander Dąbrowski, prezes rady 

nadzorczej przemysłu drzewnego, — 

Wacław Fajans, prezes związku ban- 

ków, — Józef Landau, prezes prze- 

mysłu i handlu chemicznego, — S£a- 

nisław Larysiewicz, prezes związku 
ubezpieczeniowego, — Jerzy Łępicki, 
dyrektor „Lewiatanu*, — Suszycki, 
prezes Tow. „Starachowicę*, — Że- 

liński, wice-prezes Stow. Kupców pol- 
skich i t. d.* 

Odezwa wywołała wielkie wra- 
żenie w kołach prawicowych. 

  

skiego i „Skarbofermu”. 

PAT. donosi: Kontrola, przepro- 

wadzona w Banku Śląskim w dniach 
3 do 8 października 1925 r., stwier- 

dziła, że poseł Korfanty, będąc pre- 

esem tej instytucji z ramienia rządu, 

korzystał z kredytów w Banku Slą- 

skim tak dla siebie osobiście, jak i 

dla szeregu przedsiębiorstw, których 

jest współwłaścicielem. Kredyty te wy- 

nosiły w łącznej sumie przeszło mil- 

jon złotych. 
Uważając taki stan rzeczy za nie-' 

dopuszczalny, Ówczesny prezes rady 

ministrów i minister skarbu wezwał 

p. Korfantego za pośrednictwem pre- 

_zesa Banku Gospodarstwa Krajowe- 

go do złożenia mandatu prezesa i 

członka rady nadzorczej Banku Śląs- 
skiego. W grudniu 1925 r. p. Korfan- 

ty oświadczył prezesowi Banku Go- 

      

W Doroczna Wystawa obrazów i 
"rzeżh Wileńskiego T-wa firtystów 

Plastyków. 

` Wilno, maj, 1926 r. 

(Dokończenie). 

Adam Międzybłocki. 
88. Portret P. W. (sanguina): ry- 

sunek jeden z tych „z fotografji*, 
89. „Rzeka Cedron* Kalwarja (a- 

kwarela): coś z Apolonjusza Kędzier- 
skiego bez jego monumentalności w 
ujęciu kompozycyjnem i głębokości 
przedziwnych zestawień barwnych. 

90. Martwa natura (akwarela): w 
dalszych partjach kilka cennych war- 
tości kolorystycznych w. spokojnych 
półtonach, lecz ta głowa gipsowa, 
chwiejna w rysunku, wyskakuje zbyt 
pierwszoplanowo i mąci ciszę ca- 
łości. 

91. Pejzaż wileński (akwarela): ko- 
lorkowy. 

92. Wiosna w Trynopolu (akware- 
la): zakłamany plan ostatni. 

98. Kościół w Kalwarji (akwarela): 
skromnie, uczuciowo. 

94. Kościół Misjonarzy (akwarela): 
kościół nie oświetlony, lecz biały. 

95.'Kwiaty wiosenne (akwarela): 
wiosna tylko w tytule; ton całości 
przeprowadzony konsenkwentnie; kil- 

spodarstwa Krajowego gotowość zło- 
żenia mandatu w ciągu dwóch mie- 
sięcy, a po kilku dniach zadeklaro- 
wał, iż złoży mandaty te niezwłocz- 
nie. Zobowiązania tego jednakowoż 
p. Korianty dotąd nie spełnił. 

Koniecznem następstwem rzeczo-- 
nych faktów jest utrata zaufania rzą- 
du do p. posła Korfantego, jako swe- 
go reprezentanta w instytucjach, w 
których skarb jest zainteresowany. 

Ż powyższych powodów rada mi- 
nistrów na posiedzeniu w dniu 26 
maja b. r. uchwaliła spowodować u- 
sunięcie p. Korfantego ze stanowiska 
prezesa i członka rad nadzorczych 
Banku Śląskiego i spółki dzierżawnej 
kopalń skarbowych na Górnym Ślą-- 
sku. 

ka subtelnych zestawień barwnych 
w części dolnej. 

96. Studjum portretowe (akware- 
la): czaszka nienarysowana; ton bu- 
raczkowy; tło wypchnięte naprzód, 

Wzgórza wileńskie: trzy plany — 
jednoplanowe. : 

Jesień w Wilnie: żółty kolor — 
to jeszcze nie światło, a niebieski — 
to jeszcze nie cień. 

Brzegi Wilji: drzewa nalewo nie 
odrywają się od planu ostatniego. 

Kościół w  Trynopolu: przenie- 
bieszezony. 

'Uogólnienie. 

Technika akwarelowa jeszcze nie 
osiągnięta; wrażliwość na kolor — 
duża; przy studjach głębszych, mniej 
pośpiesznych istnieje możliwość na- 
malowania rzeczy wartościowych. 

Michał Rouba. 

97. Pejzaż z młynem  (01.): Wy- 
dobycie wrażenia niesamowitości przez 
rzucenie światła skondensowanego i 
przez wstawienie weń figur, zaryso- 
wujących się widmowo; ton głęboki,so- 
czysty. Pokrewieństwo koloru partji 
dolnej i środkowej (architektury) nie- 
potrzebnie odrywa uwagę widza od 
punktu najistotniejszego—od sylwety 
wysiłku w słońcu. Całość skompono- 
wana w płaszczyznach jedynie ko- 

"w parlamentarnej działalności 
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4 bitwy kowieńskiej. 
Zebranie posłów mniejszościowych. 

KOWNO 28-V. (tel. wł.). Dnia 
25 maja odbyło się zebranie polskiej, 
żydowskiej i niemieckiej frakcji sej- 
mowej oraz przedstawicieli Kłajpedy. 

Zebranie zwołane w celu zapo- 
znania się z programami posłów 
mniejszościowych nawiązania jod 

frak- 
cyj mniejszościowych. Posłowie wy- 
mienili poglądy w sprawie ogólnych 
warunków, stawianych przyszłemu 
rządowi, spacjalnych żądań każdej 
frakcji mniejszościowej w szczegól= 
ności, udziałów w komisjach sejmo- 
wych oraz w sprawie wyłonienia 
specjalnej komisji porozumiewawczej, 
która regulowałaby wspólną  działal- 
ność mniejszości, 

Wyjaśniło się, że poglądy mniej- 
szości na aktualne kwestje politycz- 
ne naogół zgadzają się. 

Wszyscy posłowie są zgodni, co 
do zdania o konieczności wprowa- 
dzenia autonomji kulturalnej dla 
mniejszości narodowych. 

Sejm litewski zwołany będzie dru- 
giego czerwca. 

KOWNO 28-V. (tel. wł.). Dnia 
27 bm, zostało opublikowane pismo 
prezydenta republiki litewskiej Stul- 
gińskiego i premjera Bystrasa, wy- 
znaczające posiedzenie nowego Sejmu 
na dzień 2-go czerwca rb. 

Stanowisko ludowców w kwestii 
tworzenia rządu. 

KOWNO 28-V. (tel. wł.). Najlicz- 
niejsza frakcja sejmowa ludowców 
(laudininków) która będzie musiała 
przyjąć na siebie inicjatywę tworze- 
nia nowego gabinetu, zwołała ple- 
narne posiedzenie centralnego komi- 
tetu partji z udziałem przedstawi- 
cieli prowineji. 

Omawiano sprawy ustosunkewania 
się sił w Sejmie i stworzenia wię- 
kszości narodowej. W wyniku obrad 
postanowiono w żadnym wypadku nie 
zawierać koalicji z frakcjami bloku 
prawicowego i skierować orjentację 
w stronę lewicy, ku socjal-demokra- 

tom. 
Wobec tego, że socjal-domokraci 

zdecydowali się nie brać bezpośred- 
niego udziału w rządzie, a ograniczyć 

się jedynie przy pewnych warunkach 
do popierania gabinetu ludowców, 
zebranie postanowiło: na wypadek, 
jeżeli s.-d. pie zmienią swej decyzji, 
odmówić współudziału tworzeniu ga- 
binetu. иг į 

Gdyby zaś żadna inna partja nie 
przyjęła na siebie inicjatywy stwo- 
rzenia gabinetu, to sprawę tę powie- 
rzyć komuś neutralnemu, celem stwo- 
rzenia gabinetu fachowego. 

Omawiano także kandydatury na 
stanowisko prezydenta republiki. 

Zebranie postanowiło wysunąć 
kandydaturę dr. Griniusa, starego i 
zasłużonego działacza politycznego. 

Jak informują, uchwały zebrania 

ludowców wywołały ogromne wraże- 
„nie wśród s,-d. 

Prowincja kategorycznie żąda aby 
8.-d. wzięli udział w rządzie. 

"Telefon redakcji i admini- 
stracji Nr. 99, czynny od 
godz. 9 rano do 10 wiecz. 
Telefon nocny od godz. 10 
wiecz. do 4 rano Nr. 8-93. 

  

niecznych daje przy ekonomji środ- 
ków malarskich efekt wprost nieby- 
wały. 

98. Wilja pod Wilnem: drzewa na 
lewo zatarte w rysunku, trzy oblocz- 
ki zbyt odskakują i rozrywają całość, 
pomyślaną w cichych zestawieniach 
półtonowych. 

99. Praca (0l1.): potężna koncep- 
cja: figura drwala umieszczona w sil- 
nym rozkroku pomiędzy dwa złoża 
drzewa uderza w ton monumentał- 
ności. Kolor głęboki—rysunek synte- 
tyczny. 

100. Noc księżycowa nad jeziorem 
(01.): bardzo skromnemi środkami wy- 
dobyty wyraz ciszy nie literackiej, a 
właśnie malarskiej. 

101. Po burzy (01.): poemat o tra- 
gicznem napięciu wydobyty przez to 
nagłe światło, tak po malarsku rzu- 
cone, 

102. Łąka pod wodą (01.): szkic— 
' notatka wrażeniowa obserwatora. % 

103. Drzewa nad Wilją (01.): szkic; 
dalszy plan zbyt bliski. 

104. Wilno (Kościół Dominikań- 
ski): obłok napiera na wierzę, duża 
plastyka całości, przejrzysta kompo- 
zycja, której punktem wyjścia jest 
wparcie całej masy architektoniki w 
pierwszoplanowy kąt rozwarty. 

105. Z nad Sekwany (ol.): śmiały, 
zwycięsko zrealizowany pomysł w 
komponowaniu figury człowieka w 
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Niemcy o nas. 
Podawaliśmy już swego czasu 

opinję „Berliner Tageblattu* o prze- 
wrocie dokonanym w Polsce przez 
Marsz. Piłsudskiego. 

Należy oddać sprawiedliwość, że 
przez cały czas ciężkiego przesilenia 
w Polsce organ liberałów niemiekich 
z dużem zainteresowaniem śledził 
rozwój wypadków w Polsce, wyka- 
zując przytem ogromną w stosunku 
do Państwa naszego lojalność i hoł- 
dując postawionej sobie jeszcze 14 
maja w tej sprawie dewizie, że 
„Schadenfreude* w stosunkach są- 
siedzkich nie popłaca. 

Otóż teraz w numerze z 25 maja 
zamieszcza „Berliner Tageblatt" dłuż- 
szy artykuł swego korespondenta z 
Poznania, który z zadowoleniem 

stwierdza odprężenie stosunków w 
Wielkopolsce i zupełnie fiasco ' irre- 
denty organizowanej tam przez gen. 
Dowbór-Muśniekiego. 

Na wstępie stwierdza korespon- 
dent szybką pacyfikację armji stacjo- 
nowanej w Wielkopolsce, podporząd- 
kowanie się jej Warszawie oraz po- 
wrót na swe stanowisko inspektora 
armji w Toruniu gen. Skierskiego, 
zawieszonego, jak wiadomo, w czyn- 
nościach przez rząd Witosa. Niemały 

wpływ na zażegnanie frondy wojsko- 

wej w Poznańskiem przypisuje „Ber- 
liner Tageblatt* rezygnacji z przeciw- 

stawienia się rządowi prof, Bartla 

ze strony generałów: Szeptyckiego i 
Józefa Hallera. Nieprzejednawnym 
pozostał dotąd tylko wódz faszystów 
polskich gen. Dowbór-Muśnieki, lecz 
ten rozporządza dziś siłą zaledwie 
tysiąc kilkuset studentów poznań- 
skich, nie mających wpływu na wy- 
padki. 

Opozycja polityczna w  Poznań- 
skiem, która zapowiadała się, zdaniem 
korespondenta „Berliner Tageblattu“ 
dość poważnie, straciła dziś na zna- 
czeniu dzięki kompromisowym — гето- 
lucjom Piasta i N.P.R. oraz pojed- 
nawczej akcji marsz. Trąmpczyńskie- 
go. Miarą pacyfikacji politycznej 
Wielkopolski, jak twierdzi „Berliner 
Tageblatt* jest uchwała stronnictw 
prawicowych o swym czynnym udziale 
w Zgromadzeniu Narodowem, mimo, 
że ich żądanie zwołania Zgromadze- 
nią do Krakowa zostało odrzucone. 

W ten sposób, stwierdza korespon- 
dent niemiecki, zażegnane zostały 
grożące Polsce dwa  niebezpieczeń- 
stwa: wojny domowej i utraty je- 
dności idei państwowej. 

L Państw Bałtyckich. 
Estonia. 

Estoński minister spraw zagr. 
w Rydze. 

REWEL 28.-V. (tel. wł.) Minister 
spraw zagr. pr. Piip w towarzystwie 
naczelnika oddziału informacyjnego 
ministerstwa p. Ojdermana, wyjechał 
onegdaj do Rygi, celem odbycia na- 
rady z łotewskim ministerstwem 
spraw zagranicznych Ulmanisem. 

Według pogłosek, na konferencji 
będzie omawiany projekt traktatu o 
nieagresji, złożony przez posła 80- 
wieckiego w Rydze. 
*Pozatem ma być rozstrzygnięta 

sprawa przewidywanej kolejnej kon- 
ferencji państw bałtyckich. 

  

przestrzeń pomiędzy głową a nogami 
konia; pierwszy plan przeprowadzo- 
ny sylwetowo, a jednocześnie o wiel- 
kiem dynamicznem napięciu wywołuje 
wrażenie nieprzezwyciężonej mocy — 
właściwie ustosunkowany w propor- 
cjach kompleks architektury planu 
dalszego, wyraz potęgi planu pierw- 
szego, jeszcze bardziej wzmaga, od- 
powiednia w charakterze swym rama, 
bardzo prosta w formie i doszukana 
w kolorze świetnię zamyka wysokiej 
miary utwór plastyczny. 

Uogólnienie. 

To nie rzecz przypadku, że tech- 
nika olejna jest tu wyłączną: olej— 
żywioł artysty; Rouba zna jego wła- 
Ściwości, zna granicę jego możliwości; 
sam sposób kładzenia farby  olejnej 
— taki pewny i jakby radosny—jest 
w tem buńczuczność rasowego mala- 
rza stalugowego. Pozostaje życzyć 
artyście, by po wyczerpaniu swego 
repertuaru w tej tak mocnej mino- 
rowej tonacji barw przerzucić się 
zechciał do tonacji majorowej, jakby 
czychającej na niego. Wtedy usłyszy- 
my tryumfalny krzyk człowieka, któ- 
ry długie lata w skupieniu przygoto- 
wywał się do swego wielkiego sko- 
ku, a oto obserwujemy go gdy się 
już do skoku tego przyczaił. 

Nr. 121 (569) 

Z ZAGRANICY. 
Bunt wojskowy w Portugalji. 

LIZBONA, 28.V (Pat.). Na półno- 
cv i południu wybuchł bunt wojskowy 
przy udziale dwuch dywizyj. 

Rząd jest przekonany, że uda mu 
się opanować sytuację. 

Sowiety reorganizują armję 
mongolską. 

LWÓW, 26-V, (Pat.) Gazeta Po- 
ranna w korespondencji z pogranicza 
sowieckiego donosi w związku z wia- 
domościami o pobycie gen. Fenga w 
Moskwie, że w myśl układu Fenga z 
rządem sowieckim, wydelegowano do 
Mongolji 700 wojskowych instrukto- 
rów sowieckich w celu dokonania re- 
organizacji armji mongolskiej. 

Stanowiska dowódców w oddzia- 
łach mongolskich postanowiono obsa- 
dzić przez rosyjskich oficerów. 

Utworzona w ten sposób armja 
ma pod dowództwem gen. Fenga 0- 
degrać decydującą rolę w sprawach 
Dalekiego Wschodu. 

Powiat: Lidzki a Karalių 
Piłsudskim, 

Uehwała organizacyj społecznych. 

Na Zgromadzeniu Ludowem zwo- 
łanem w Lidzie dnia 24, maja b. r. 
przez Komitet porozumiewawczy ni- 
żej podpisanych Organizacji Społecz- 
nych pow. Lidzkiego przy udziale pa- 
ru tysięcy okolicznych mieszkańców 
uchwalono następującą rezolucję: 

Do Pana Marszałka Piłsudskiege. 
Panie Marszałku! 
Zebrani na zgromadzeniu ludo- 

wem mieszkańcy miasta i powiatu 
lidzkiego hołd Ci ślemy i wyrazy naj- 
głębszei czci za czyn Twój, którym 
jak błyskawica, zaznaczyłeś drogę 
zwrotną dla nas do odrodzenia moral- 
nego i wydobycia się z tego bagna 
niesprawiedliwości, nieuczciwości i 
korupcji, w które nas wpychano tak 
gwałtownie. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że 
tylko pod twoim naczelnictwem pójść 
możemy ku lepszemu życiu. 
„ Prowadź nas! Dajemy Ci siły swo- 
je i pracę. 

Do Rządu, 
czypospolitej. 

1) Domagamy się bezwzględnie 
przekazania władzy zwierzchniej Pań- 
stwa Marszałkowi Piłsudskiemu, któ- 
ry jedyny poruszyć może najżywot- 
niejsze siły narodu i prowadzić nas 
ku lepszej przyszłości. ' 

2) Żądamy natychmiastowego! roz- 
wiązania Sejmu i Senatu. 

3) Domagamy się nadania Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu jak najwięk- 
szych uprawnień by mógł skutecznie 
kierować Rzeczypospolitą. 

‚ 4) Uchwalamy dołożyć wszelkich 
sił, by prawa swobodnego życia oby- 
watelskiego były w całej pełni sza- 
nowane, a interesy ludu pracująrego 
w życiu Państwowem spolecznem i 
gospodarczem przedewszystkiem uw- 
zględniane. 

Žądamy od posłów lidzkiego okrę- 
gu wyborczego, by podporządkowali 
się woli swoich wyborców. 

Komitet porozumiewawczy orga- 
nizacji: 

Związku Kółek Roln. pow. Lidzk. 
Związku Strzeleckiego 
Związku Osadników 
Związku Inwal. Wojen. 
Związku Ochotn. Zdem. 

Sejmu i Senatu Rze- 

Ludomir Śleńdziński. 
107. Daphnis i Chloe (ol): lewa 

stopa postaci kobiecej płaska; skróty 
(zresztą b. trudne) lewych nóg u 
obu postaci niezupełnie osiągnięte; 
lewa ręka mężczyzny od łokcia do 
ramienia cokolwiek przykrėtka; ton 
ramienia prawego postaci męskiej 
w zestawieniu z tonem sąsiadującej 
partji pejzażu cokolwiek niedostrojo- 
ny z powodu zbyt pokrewnego współ- 
brzmienia obu tonów w tendencji 
ugrów i czerwieni; róż 0 skłonnoś- 
ciach cynobrowych na partji szyji 
mężczyzny niedociągnięty jako mo- 
ment wyłącznie tu cieniowy i odska- 
kuje jako sama w sobie kolorowa 
plama. Zestrój kolorystyczny dwuch 
figur z pejzażem przedziwnej wy- 
tworności. Szczegóły modelunku, a 
zwłaszcza modelunek piersi, brzucha 
i kolan postaci kobiecej przeprowa- 
dzony z rzadką wprost maestrją; ton 
aktu kobiecego pełen nieuchwytnej 
przelewności tonów morskiej muszli. 
Układ wzajemny obu postaci tworzy 
zamkniętą w sobie kompozycję, z wy- 
pełnieniem najmniejszej przestrzeni 
z wirtuozowstwem wprost zdumiewa- 
jącem. Podpis dziwaczny, niewłaści- 
wie wyskakujący pierwszoplanowo, 
zakłuca ciszę kompozycji. 

Uogólnienie. 
Mimowoli ze czcią pochyla się 

głowa przed tym trudem  człowie- 

—
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Prasa francuska o 

PARYŻ. 28.V. (Pat.) 

sytuacji w Polsce. 

„L'Information* w dłuższym artykufe dtiawid 
sytuację w Polsce przyczem zaznacza, że nastąpiło szybkie uspokojenie 
wbrew tendencyjnym wiadomościom ze źródeł niemieckich. 

Wieści Z xraju. 
Najazd p. Jaksy-Chamca. 

Nowogródek w maju: 

Ciche dotychczas Wojewódzkie 
Dziennik podkreśla, że dalsze przeprowadzenie niezbędnych reform miasto Nowogródek, gdzie żadnych 

mie będzie dziełem dyktatury, której nie chce Marszałek Piłsudski. 
Z oświadczeń ministrów oraz głosów prasy wywnioskować można — dawało się zauważyć, zostało ostat- 

zdaniem dziennika — że Polska nie będzie szukała obcych przykładów, niemi czasy wzburzone przyjazdem 
lecz sama pod władzą Piłsudskiego znajdzie odpowiednie drogi uzdrowie- znanego p. Jaksy-Chamca i zapowie- 
nia stosunków i wytworzenia prawdziwej jedności sił społecznych. 

„Times o Polsce i Marszałku Piłsudskim. 

LONDYN. 28.V. (Pat.) Pisma tu- 
tejsze zamieszczają wyczerpujące ko- 
sespondencje z Warszawy. 2 

Warszawski korespondent Times'a 
donosi co następuje: 

Najlepsze co można powiedzieć o 
sytuacji tutejszej jest to, że we 

wszystkich dyskusjach „przebiją nuta 

optymizmu co do możliwości wyboru 

Marszałka Piłsudskiego na stanowi- 
sko Prezydenta Rzeczypospolitej. Nie- 

ma obecnie innych poważnych kandy- 
datów i nikt nie wróży żeby jaki 

miał się znaleźć. 

Położenie zdaje się sprowadzać 
do kwestji wyboru Piłsudskiego lub 
nikogo. 
" Partje prawicowe jeszcze na- 
zewnątrz udają opór. Wiele osób 
przypuszcza, że w ostatecznej chwili 
nie sprzeciwią się one wyborowi Pił- 
sudskiego i mogą nawet dojść do 
przekonania, że w ich interesie bę- 
„dzie mieć tak silną osobistość zajętą 
pracą dlą Państwa. 

Zdając sobie sprawę z położenia 

partyjnego, korespondent przypisuje 
wielkie znaczenie stanowisku Piasta 
jako języczka u wagi. 

Można powiedzieć — pisze kore- 
spondent — że cała prawica jest 
przeciwko Piłsudskiemu, ale u nich 
jest to sprawa serca a nie głowy i 
choć osobiste uczucia przeciwko Pił- 
sudskiemu są bardzo silne, jednak 
partje te nie są przeciwne popiera- 

niu jego kandydatury ze względów 
praktycznych. ! 

Dalej następuje charakterystyka 

Witosa oraz stanowiska wszystkich 
stronnictw. 

Pisząc następnie o socjalistach, 
korespondent stwierdza, że Marsza- 
łek Piłsudski należał do nich, lecz 
stracił wiele sympatji, gdyż nigdy 
nie dał im nawet w przybliżeniu te- 
go czego się spodziewali oni od 
niego. 

Mówiąc o programie agrarno-kre- 
sowym Wyzwolenia i zbliżonych doń 
grup, korespondent pisze: 

Stwarzają oni zagadnienie, które 
doprowadziłoby do wzięcia się za czu- 
by Polaków i mniejszości słowiań- 
skich nie mówiąc już o kraju, kla- 
sach i masach ludowych, Pozatem fi- 
nansowa strona tego programu nie 
została nawet w najmniejszym stop- 
niu wyświetlona. : 

antagonizmów narodowościowych nie 

dzeniem przez niego wygłoszenia ca- 
łego szeregu odczytów. Już na parę 
dni przed rozpoczęciem tych odczytów 
dało się zauważyć w Nowogródku 
znaczne podniecenie ludności żydow- 
skiej, co się wyraziło w zrywaniu o- 
głoszeń o tych odczytach, zatargach 
między żydami i chrześcijanami, co 
znowu spowodowało sporządzanie 
protokułów przez policję. 

Odczyty teśrozpoczęły isię 4 maja 
i na treść ich składały się tematy o 
walce z żydami, o monarchiźmie i re- 
publice, o kobiecie tak zwanej „po- 
stępowej” it. p., naturalnie, wszystkie 
w duchu rozwojowo-judofobskim, fa- 
szystowskim i monarchistycznym. Dla 
odczytów zostało udzielone gościnnie 
„Ognisko” urzędników państwowych 
i na odczyty te uczęszczali licznie u- 
rzędnicy na czele z miejscowym Sta- 
rostą p. Jellinkiem, znanym ze swych 
faszystowskich poglądów, ziemianie, 
ucząca się młodzież gimnazjum miej- 
scowego i nauczyciele tego gimnazjum. 
Naturalnie w odczytach tych dostało 
się wszystkim tym, którzy nie upra- 
wiają ideologji „Rozwoju“, a też i tym, 
kto nie zwałcza żydów: a więc Prem- 
jerowi  Skrzyńskiemu, Marszałkowi 
Piłsudskiemu, a nawet pp. Paderew- 
skiemu i Stanisławowi Grabskiemu 
za jego ugodę z żydami. Najwięcej zaś 
było mówiono o pepesowcach i in- 
nych postępowcach, demokratach i 

z republikanach i wykpiwano urządze- 

Możliwość ponownego strajku w Anglji. 
LONDYN. 28.V. (Pat.) We środę przyszłego tygodnia upływa termin gzjeż gimnazjalna oklaskiwali pana 

porozumienia przejściowego opartego na zasiłkach rządowych dla przemy- Chamca. 
słu węglowego w wysokości 3-ch miljonów funtów. 

O ile więc w ciągu najbliższych dni, obie strony nie zgłoszą goto- wać, że wykłady p. Jaksy-Chamca, 
wości do wznowienia rokowań, z chęcią kompromisowego rozstrzygnięcia mające charakter wybitnie polityczno- 
sporu, to sytuacja w przemyśle węglowym przybierze znowu charakter agitacyjny o zabarwieniu wybitnie mo- 
ostrego przesilenia. 

  

Rezultat wyborów w Rumunji. 
BUKARESZT. 28.V. (Pat.) Rezultaty wyborów do lzby Deputowanych urzędników i przedstawicieli władz 

są już niemal całkowicie znane. 

nia demokratyczne obecnego ustroju 
Państwa. 

Licznie zebrani urzędnicy i mło- 

Ze smutkiem musimy skonstato- 

narchistyczno-faszystowskim zaogniły 
znacznie stosunki narodowościowe i 
społeczne w Nowogródku, podkopu- 
jąc zaufanie do naszych władz, wy- 
słuchiwanie zaś tych wykładów przez 

robiło wrażenie, że włądze te solida- 
"Tymczasowe obliczenia zapewniają partji ludowej gen. Averesco 280 ryzują się z zasadami, głoszonemi 

mandatów, narodowemu blokowi włościańskiemu — 80, liberałom — 15 Przez p. Chamca, co w znacznym 

i lidze chrześcijańskiej — 9. 
mandatu, 

Н kongres mniejsz. 

Socjaliści i komuniści nie zdobyli żadnego 

narodowych w Ge- 
newie. 

Jak się dowiadujemy, drugi kongres europejskich mniejszości narodo” tych wykładów, lecz nie odniosło to 
«wych ma odbyć się w lipcu r. b. w Genewie. W szeregu innych kwestji, bę- skutku. + 
„dących na porządku dziennym, specjalna uwaga ma być zwrócona na kwe- 
stję udziału mniejszości narodowych w kierownictwie własnych szkół mniej- dopuszczałnym jest słuchanie wykła- 
szościowych oraz na kwestję reformy agrarnej, jako narzędzia w walce dów p. Chamca przez młodzież gim- 
z mniejszościami narodowemi. W sprawach tych kongres ma powziąć odno- nazjalną, nie orjentującą się w sytua- 
śne uchwały. 

W kongresie oprócz mniejszości, reprezentowanych na kongresie ze- do walk partyjnych. 
'szłorocznym, ma prócz tego wziąć udział kilkanaście nowych grup mniej- 
szościowych. 

Projekt jednolitych paszportów między- 
narodowych. 

Po 8 dniowych obradach zakończona została międzynarodowa konfe- wizowania paszportu na wyjazd do 
rencja paszportowa. Przeciw zniesieniu przymusu paszportowego wypowie- Poski, M-two Spraw Zagranicznych 
działa się Anglja oraz państwa wschodnio-europejskie. , Niemniej ustalono, 

stopniu podkopuje naszą państwowość 
tutaj na Kresach. : 

Należy zaznaczyć, “že ludność ży- 
dowska czyniła starania u miejsco- 
wych władz i wysłała cały szereg te - 
legramów do Władz Centralnych i 
Sejmu z prośbą o niedopuszczenie do 

Należy również podkreślić, iż nie- 

cji politycznej, a wciąganej a: 

Wizy paszportowe do Stanó 
Zjednoczonych. 

Wobec pojawienia się w prasie 
wiadomości, jakoby departament sta- 
nu Stanów Zjednoczonych odmówił 

stwierdza. że wiadomości te nie ой- 
że w najbliższym czasie będzie można wprowadzić jednolite paszporty mię- powiadają prawdzie. 
dzynarodowe na okres 5 lat. Wizy wydawane będą na dwa lata. Paszporty Miały żylko miejsce wypadki od- 
mają być ważne do wszystkich krajów na świecie. Manipulacje paszportowe radzania wyjazdu do Polski aż do 
mają być znacznie ułatwione. Opłaty za wizy mają być ujednostajnione,'za całkowitego ustalenia się sytuacji to 
wizę na wjazd 5 franków złotych, za wizę stałą — 10 franków złotych. 

      
czym nie do objęcia, przed niezłom- 
nem przeprowadzeniem przez artystę 
swego założenia malarsko-rzeźbiar- 
skiego, przed tym opanowaniem rze- 
miosła malarskiego tak wielostronnem 
i głębokiem, przed tymi już odkry- 
temi przez niego nowemi światami 
możliwości artystycznych. A  jedno- 
cześnie twarde zdecydowane kroki 
tego zaprawdę kroczącego człowieka 
budzą lęk jakiś, czy droga przezeń 
obrana jest ta, która ma doprowa- 
dzić już dziś dobrze sztuce zasłużo- 
nego żołnierza do zwycięstwa?! A 
jednocześnie lęk ten w nas zabija 
chłodna refleksja, że przecież nikt 
do końca dni swoich nie wie, która 
z wielu dróg jest drogą właściwą. 
Jedno wiem, że sztuka czcigodnego 
tego artysty nie porywa mnie, nie 
rozpłomienia; lecz i tego przyczyna— 
może we mnie,a może—w charakterze 
dotychczasowych poszukiwań artysty 
poszukiwań  laboratoryjno - ekspe- 
rymentalnych. * 

Gošcie T-wa. 

Zotja Baudouin de Courtenay. 

Konie (tempera ze złotem): rzecz 
żyje własnym swym stylem; szczęśli- 
we zestawienie czerwieni konia ze 
złotem tła; kompozycyjne rozplano- 
wanie przejrzyste. 

Gęsi: rzucenie kilku plam gęsi w 
rysunku świetnie uogólniającym, peł- 

nym jednocześnie dynamiki; ton 
chaty niedociągnięty. 

Głowa (enkaustyka): rysunek or- 
namentalny zgodnie z założeniem 
kompozycyjnem; w charakterze cało- 
ści coś z dawnych malowideł na szkle; 
o enkaustyce powiedzieć mogą bar- 
dziej kompetentni. 

Na przechadzce (olejny): zwięzła 
kompozycja; w kolorze obie figury 
szlachetnie zestawione z tłem. 

Portret dziewczynki (tempera): da- 
lekoplanowe wzgórza wyskakują zby- 
tnio ku przodowi z powodu bliskiego 
pokrewieństwa tonacyjnego z planem 
pierwszym; osadzenie figury mocne. 

Pojedynek: wydobyty styl epoki: 
kolor mocny i w przejściach pół- 
tonowych wiele wyszukanych — то- 
mentów. 

Portret męski: silnie postawiona 
figura; swoiście związana w barwie 
ż tłem; dużo charakteru. 

Uogólnienie. 

Artystka o wysokiej kulturze ma- 
larskiej, umiłowana lecz może zbyt 
jednostronna sfera zainteresowań 
artystycznych. Technika temoerowa, 
a właściwie jej tu jedna z odmian, 
zresztą b. charakterystyczna, dopro- 
wadzona do kunsztu, stojącego na 
wysokim poziomie. Dystynkcja i umiar 
w zestąwieniach barwnych. 

jest do Zgromadzenia Narodowego: 

Leona Szczepanowicz. 

Studjum (drzewo): właśnie nie 
studjum: nie wystudjowane kości po- 
liczkowe; w profilu czoło zmiętoszo- 
ne i włosy nie wymodelowane; całość 
raczej impresja. + 

Studjum (gips): tak, to. jest stu- 
dium: wiele wyszukanych czujnie 
płaszczyzn. 

Portret kompozytora Dziewulskiego 
(gips): wysoce charakterystyczna gło- 
wa modela rzeźbiarsko wyzyskana — 
mocna w wyrazie; prawy policzek w 
konstrukcji cokolwiek  zwichnięty. 
Całość kompozycji zwarta. 

Myśl: banalna koncepcja z nudnie 
symbolicznem skrzydłem; frontalnie 
rzecz płaska; profil silny, dobrze na- 
rysowany. USA 

Dziewczynka (drzewo polichromo- 
wane); dużo sentymentu, własny styl, 
subtelna polichromja. Rzecz owiana 
poezją—wyrazista w koncepcji. 

Mały Adam (drzewo): groteska 
tylko w tytule: w tym dziele małych 
rozmiarów — europejska myśl rzeź- 
biarska, zapowiedź dużych możliwości, 

Brzoza (drzewo): modelunek par- 
tji aktu od bioder ku dołowi wyrazi- 
sty w ruchu, zresztą niepozbawiony 
kilku dowolności anatomicznych; frag- 
ment szyji z głową podany. zbytnio 
naprawo; słabe związanie lewego ra- 
mienia. Sylwetowo dużo wdzięku. 

ль 

W niedzielę dn, 30 maja o godz. 1 p. p. odbędzie się 
w Sali Krengla, 

WIEC; do Państwowości Polskiej w dobie obecnej” 
Wstęp wolny. 

Ludwisarska Nr. 4 

„Stosunek ludności Białoruskiej 

  

  

KRONIKA. 
  

SGO Dziś: Augustyna b. 

29 Jutro: Trójcy św., Feliksa 
maja | Wschód słońca---g. 2 m. 56 

Zachód s g. 7 m. 36       

Teatr i muzyka. 
—,„Halka* w Teatrze Polskim („Lutnia“) 

Wileński Zespół Operowy pod kierowni- 
ctwem artystycznem prof. Adama Ludwiga, 
pragnąc uczcić 50-letnią rocznicę pracy kul- 
turalnej na polu sztuki i piśmiennictwa pol- 
skiego p. Czesława Jankowskiego, wystawia 
w środę 2-go czerwca b. r. dwuaktową ope- 
rę Stanisława Moniuszki „Halka* w orygi- 
nal nej koncepcji t. j. tak jak ją twórca pol- 
skiej muzyki operowej przed 80 laty skom- 
pono,wał, a przed 78 laty w Wilnie sam wy- 
staw ił i dyrygował. W uroczystem przedsta- 
wieniu wezmą udział zwiększone zespoły 
chóral ne oraz zespół wileńskiej orkiestry 
symfonicznej pod art. kierunkiem kapel- 
mistrz a S$. Sledzińskiego. Bilety po cenach 
normalnych nabywać można codziennie w 
kasie Teatru Polskiego od 11—1 1 —39 м. 

— Dzisiejszy koncert M. Erdenko w 
Teatrze Polskim (sala „Lutnia*). Dziś o 
g. 8 m. 30 wiecz. odbędzie się omy kon- 
cert znakomitego skrzypka Michała Erden- 
ko, który wykona najwybitniejsze kompo- 
zycje muzyczne. Wśród bogatego programu 
na wyróżnienie zasługują: Corelli-Kreisler- 
Variations, Bach-Sicilienne, Mocart-Rondo, 
Lalo-Symhonie Espagnole, Kol-Nidrei (Opra- 
cowane przez M. Erdenko według oryginal- 
nego śpiewu synagogalnego), Erdenko M. 
--- Adagio, Dworzak-Kreisler-Slavische Tanz- 
weisen, Cyril-Scott, Lotos-Land, Sarasata- 
„Carmen*. 4 

Koncert wywołał olbrzymie zaintereso- 
wanie. Pozostałe bileta nabywać można w 
kasie Teatru Polskiego od 11 do 1 i3 do 9 
wiecz. 

— Koncert orkiestry Symfonicznej w 
ogrodzie po-Bernardyńskim. Dziś odbędzie 
się l-szy koncert popularny pod kierownic- 
twem Stefana Sledzińskiego. Program za- 
wiera kompozycje Karłowicza, Czajkowskie- 
go, Noskowskiego, Griega, Meyerbeera, Men- 
delsohna i innych. Sola skrzypcowe wyko- 
na A. Kontorowicz. Wejście na koncert --- 
50 gr. Miejsca rezerwowane—1 zł. Ulgowe-- 
30 gr. Początek o godz. 8-ej w. 

MIEJSKA. 

— Ostatni termin wpłaty miej- 
skiego podatku ad lokali. Do dnia 
1-go czerwca r. b. miała być wpła- 
cona do kas miejskich 1-a rata za 
b. r. miejskiego podatku od lokali. 

obec tego jednak, że należność 
ta dotychczas nawet w połowie nie 
została wpłacona, magistrat m. Wilna 
przedłużył termin do dnia 15-g0 czerw- 
ca r. b. : 

Po wymienionym terminie magi- 
strat m. Wilna będzie ściągał karę z 
opieszałych płatników w wysokości 
4 procent miesięcznie od sumy po- 
datku. (1) 

— Skreślenie z ewidencji In- 
spektoratu Pracy 5 stowarzyszeń. 
Za czasów Litwy Środkowej wszyst- 
kie związki i stowarzyszenia, mające 
na celu obronę interesów zawodo- 
wych zarejestrowane były w Głów- 
nym Inspektoracie Pracy Litwy Srod- 
kowej. W ciągu ostatnich miesięcy 
Inspektor Pracy XII Okręgu spraw- 
dzał statuty tych stowarzyszeń i w 
rezultacie skreślił z ewidencji Inspek- 
toratu następujące związki: 1) Zwią- 
zek lekarzy dentystów Polaków w 
Wilnie, 2) Wileński Związek Zawo- 
dowy Medyko-Sanitarny, 3) Wileński 
Związek Lekarzy  lzraelickich, 4) 
Chrz. Zw. Zaw. Dorożkarzy w Wil- 
nie, 5) Wileńskie Stowarzyszenie 
Techniczne, a to z tego powodu iż 
członkowie tych związków prowadzą 

Lato (płaskorzeźba): rysunek przej- 
rzysty, całość wytrzymana w stylu. 
Zapełnienie płaszczyzny zupełnie kon- 
sekwentne z założeniem kompozycyj- 
nem wydobycia momentu dekoratyw- 
nego. 

Uogólnienie. 

Technika rzeźbiarska niezupełnie 
opanowana—konieczne tu pogłębienie 
studjów anatomicznych. 

Głęboka uczuciowość i serdeczne 
całkowite oddanie się sztuce. Kilka 
momentów sygnalizujących wejście 
na właściwą drogę („Dziewczynka* 
i „Mały Adam*). 

Kazimierz Waluk. 

Studjum portretowe: w szacie coś 
z Rafaela, w twarzy coś z Oranacha 
i już coś z Waluka. 

Uogólnienie. 

Indywidualność podlegająca wpły- 
wom, wyzwolenie z pod których jed- 
nak zapoczątkowane. 

Grupa siedmiu. 

W zespole powyższym wyodrębnia 
się dodatnio i wymownie — o wy- 
raziście zarysowanych indywidualno- 
ściach — grupa następujących arty- 
stów: Kazimiera Adamska-Rouba, Zo- 
fja Baudouin de Courtenay, Rafał 

samodzielnie pracę i tem samem nie 
mogą podlegać nadzorowi |Inspekto- 
ratu Pracy. 

Wspomniane Stowarzyszenia mo- 
gą nadal w sprawach swej  działal- 
ności zwracać się do urzędów admi- 
nistracyjnych l-ej i Il-giej instancji. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na. posiedzeniu w dniu 26 b. 
m. załatwił m. in. następujące spra- 
wy: zaakceptował wnioski Dyrektora 
w sprawie wyborów tegorocznych do 
Rady Kasy i utworzył odnośną Ko- 
misję w skłądzie członków: Korolca, 
d-ra Rafesa i Zasztowta, delegowal 
czł, Zasztowta na I-szy Zwyczajny 
Zjazd Delegatów Ogólno-Państwo- 
wego Związku Kas Chorych w Pol- 
sce, mający się odbyć w Warszawie 
Ww dniu 1-g0 czerwca b. r., rozpat- 
rzył wnioski Komisji Porozumiewaw- 
czej w sprawie umowy głównej ze 
Zrzeszeniem Lekarzy Kasowych, do- 
tyczące punktów uzgodnionych na 
2-ch ostatnich sesjach oraz pozosta- 
łych nieuzgodnionemi; przyjął do wia- 
domości okólnik Okręgowego Urzędu 
Ubezpieczeń w sprawie stosunku K. 
Ch. do Okr. Zw. K. Ch. 

— Skarga Związku Pracowni- 
ków Miejskich na Magistrat. Ponie- 
waż Magistrat m, Wilna zapowiedział 
pracownikom miejskim iż pensję za 
miesiąc czerwiec wypłaci im dopiero 
10 czerwca 1926 r. i to tylko w wy- 
sokości połowy pensji czerwcowej, 
Związek Pracowników Miejskich zwró- 
cił się do Inspektoratu Pracy XII 
Okręgu ze skargą na nieregularne 
wypłacanie przez sławetny Magistrat 
należnych im poborów miesięcznych. 

Zaznaczyć należy że Magistrat i 
w poprzednich miesięcach nie wypła- 
cał regularnie urzędńikom pensji, 
rozdzielając pobory na kilka części 
które w wielu wypadkach wypłacał 
z opóźnieniem. 

Inspektorat Pracy powinien bez- 
względnie odńieść się przychylnie do 
„skargi wniesionej przez pokrzywdzo- 
ny Związek Pracowników Miejskich. 

Magistrat tłumaczy się, że w kasie 
pustki, Może to i prawda. Lecz dlą- 
czego są te pustki? Dla nas odpo- 
wiedź na te pytanie nie nasuwa wąt- 
pliwości. Tylko chaotyczna gospodar- 
ka Magistratu i częste madużycia fi- 
nansowe, są tego stanu powodem.(zd) 

— Przekazanie państwowego 
szpitala jaglicznego na Zwierzyńcu 
Magistratowi. W dniu wczorajszym 
przybyła do Wilna delegacja z Mini- 
sterjum Pracy i Opieki Społecznej z 
głównym inspektorem  szpitalnictwa 
Rzeczypospolitej p. dr. Charyszkiewi- 
czem na czele. : 

Delegacja ta pertraktuje z Magi- 
stratem m. Wilna w sprawie przeka- 
zania agend" szpitala jaglicznego na 
Zwierzyńcu Magjstratowi m. Wilna. 

Dotychczas szpital ten był pod 
zarządem państwowym, ponieważ jed- 
nak charakter tego szpitala odpowia- 
da więcej szpitalom miejskim, władze 
państwowe noszą się z myślą prze- 
kazania go Magistratowi. 

Wspomniana delegacja zabawi w 
Wilnie kilka dni, (zd) 

— Prywatnym łodziom nie wol- 
no podpływać do Koszar 3. p.a.c'u 

Jachimowicz, Bronisław Jamontt, Ma- 
rjan Kulesza, Michał Rouba, 
mir Sleńdziński. 

Ludo- 

Był taki dzień w Warszawie: ze- 
braliśmy się u Niego. 

Czytał nam własnego Hamleta: 
ze ścisłością teorjo-poznawczą defi- 
nicje pokrywały tu precyzyjnie wy- 
łuskane w trudzie lat wielu pojęcia, 
a jednocześnie forma literacka na- 
wiązywała tajemne nici obopólnych 
zwierzeń pomiędzy napiętym do gra- 
nic znużenie intelektem, a' oczekują- 
cem objawień misterjalnych sercem. 

Pokazał nam własne projekty de- 
koracyj teatralnych do Hamleta: po- 
potężne zwały brył — kontrastowe 
ustosunkowanie gigantycznych mas— 
prosty, przejrzysty układ jedynie ko- 
niecznych płaszczyzn—zestrój barw 
intensywnych a cichych w kornem 
poddaniu się ich pod władztwo do- 
minującej tu myśli teatralizacji 0- 
drębnej rzeczywistości hamlętowej. 

Pokazał nam własnego Hamleta 
On, cichy, nieznany dotąd, 

CZŁOWIEK NADCHODZĄCY — 
— HENRYK JÓZEWSKI. 

Był taki dzień w Warszawie 

Zygmunt Zanoziński.
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Dyrekcja dróg wodnych w Wilnie 
wydała  rosporządzenie zakazujące 
prywatnym łodziom podpływać do Ko- 
szar 8.g0 p. a. C'u. 

— Sezon kąpielowy w Wilnie. 
Z nastaniem upalnych: majowych dni 
odważniejsi nie zawachali się zanu- 
rzyć w falach Wllji, by orzeźwić 
zmęczone swe ciała. Istnieje jednak 
w Wilnie odwieczny zabobon, że po- 
czątek sezonu kąpielowego musi po- 
ciągnąć za sobą w maju, lub w po- 
czątkach czerwca ofiarę, Albo, że je- 
den topielec w początku sezonu za- 
bezpiecza podobno kąpielowców przed 
nieszczęśliwymi wypadkami w ciągu 
całego lata, Nic więc dziwnego, iż 
w ostatnich dniach po utonięciu jed- 
nego nieszczęśliwca gdzieś w okoli- 
ey Antokola — całe tłumy zalegają 
brzegi Wilji. Zaczął się naprawdę 
sezon kąpielowy w Wilnie. 

ZABAWY. 

— Pożegnanie Królewicza Maja. 
Czyli wielką zabawę dla dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych urządza 
w niedzielę dnią 30-go maja, Polska 
Macierz Szkolna w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Tam przy dźwiękach orkie- 
stry wesoło będą bawiły się dzieci i 
młodzież, dla których nrządzone bę- 
dą gry, pochody, wyścigi w workach 
i inne zabawy. W końcu pożegnają 
Królewicza Maja, opuszczającego nas 
nieodwołalnie. 

Starsi na tle pięknej przyrody 
posłuchają pięknego chóru męskiego 
„Echo* pod kierownictwom pana Ka- 
linowskiego. Wszystkich zajmą i za- 
bawią czarodziejsko-magiczne wystę- 
PY pr. Markowskiego. 

Wstęp na zabawę dla dorołych 50 
gr. Młodzież, dzieci i żołnierze płacą 
20 gr. Dochód z zabawy na cele 
oświatowe Polskiej Macierzy Szkol- 
nej. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocje. Dziś, dnia 29-go 

maja r. b. o godzinie 12 i pół odbę- 

dą się w Auli Kolumnowej Uniwer- 

sytetu promocje na doktora wszech 

nauk lekarskich następujących stu- 

dentów i studentek Wydziału Lekar- 

skiego Uniwersytetu Stefana Batore- 
go: 1) Kapłańskiej Marjam, ‚ 2) Sza- 

dowskiego Rafała, 3) Dylewskiego Be- 

nedykta, 4) Pacewicza Karola, 5) 

Zgirskiego Józefa i 6) Podzelwera 

Zelmana, Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Egzamina na Uniwersytecie. 

Egzamina na Uniwersytecie im. Ste- 

fana Batorego w Wilnie dla studentów 

poszczególnych wydziałów rozpoczy- 

nają się z dniem 20 czerwca 1926 r. 

i trwać będą do końca tego miesiąca. 

Na ogół w terminie wiosennym bardzo 

mała liczba studentów przystępuje do 

egzaminów. Większość zdawać będzie 
w jesieni, to jest w miesiącu paździer- 

iku. (zd) я 
— „Ostatnia Sobótka w Ognisku 

Akademickiem odbędzie się dzisiaj, 

dnia 29.V. r. b. Początek o godz. 

K U 

10-ej wiecz. Wejście dla członków Br. 
Pom. oraz gości za zaproszeniami*. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Poświęcenie sztandaru. W 
niedzielę, dnia 30-go maja o godzi- 
nie 12-tej po południu po uroczy- 
stości wyświęcenia sztandaru ŻZeń- 
skiej Szkoły Zawodowej im. św. Józefa, 
nastąpi otwarcie pokazu prac ucze- 
nic przy ul. Ostrobramskiej. Pokaz 
będzie trwał od 29 — 17 do 1—go 
włącznie. - 

SPRAWY PRASOWE. 

— Konfiskata. Na mocy rozpo- 
rządzenia Komisarjatu Rządu na m, 
Wilno w dniu wczorajszym został 
skonfiskowany 3X 11 nakładu czaso- 
pisma białoruskiego z dnia 27-go b. 
m. p. n. „Biełaruskaja Sprawa* za 
wydrukowanie artykułu p. t. „Na 
piaredalny i rozwiazki* jako zawie- 
rający cechy przestępstwa przewi- 
dziane w art. 129 k. k. (1). 

RJ E R МОВ 

ne ze strony založycieli czy Įnie ma 
nic przeciwko temu, ażeby wybrany 
został członkiem honorowym stowa- 
rzyszenia. 

Jak jednak ošwiadczy! p. Wlady- 
sław Mickiewicz współpracownikowi 
powyższego pisma zwrócił Zarządowi 
tej instytucji statut, nadmieniając iż 
nie może należeć do Stowarzyszenia, 
mającego w swym statucie punkt iż 
„osoby pochodzenia żydowskiego nie 
mogą należeć do stowarzyszenia”, co 
jest sprzeczne z duchem jego wielkie- 
go Ojca. 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Godny zanotowania czyn 
Związku Pracowników Miejskich. 
Związek Pracowników Miejskich 
przeprowadził onegdaj  repartycję 
funduszu związkowego, powstałego z 
samoopodatkowania się członków te- 
go związku w ten sposób, iż roz. 
dzielił pozostające w jego posiada- 
niu sumy między poszczególne insty- 
tucje opiekujące się bezrobotnymi ze 

SAMORZĄDOWA. szczególnym uwzględnieuiem  pozo- 

— Posiedzenie Wydziału po- 
wiatowego sejmiku Wileńsko-Troc- 
kiego odbędzie się dnia 5-go czerw- 
ca b. r. Na porządku dziennym mię- 
dzy innemi sprawa 60,000 zł. pożycz- 
ki na kontynuowanie budowy gma- 
chów gminnych i szkolnych w powie- 
cie. (zd.). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Znowu kilkaset bezrobotnych. 
Onegdaj w hucie szklanej na Krakow- 
skiej ulicy pod Nr. 11 pękł ogromny 
kocioł, w którym znajdowało się o- 
koło 5-ciu wagonów szklanej lawy. 

hucie powstał natychmiast pożar, 
który dzięki energicznej akcji straży 
ogniowej został w krótkim czasie 
stłumiony. Nie mniej straty są bardzo 
wielkie, gdyż sama naprawa kotła po- 
trwa kilka dni. Ponadto wskutek pęk- 
nięcia kotła zniszczona została lawa 
w ilości 5 wagonów, co przedstawia 
ogromną wartość, nie tyle ze względu 
na sam surowięc ile z powodu po- 
trzeby bardzo długiego, bo dosięgają- 
cego 2 miesięcy palenia pod kotłem 
dla stopienia surowca na szklaną 
lawę. ; 

Kiłkuset robotników z powodu te- 
go wypadku pozostaje na razie do 
czasu naprawy kotła i puszczenia w- 
ruch fabryki bez pracy. (zd). 

- SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Władysław Mickiewicz, a a- 
kademicy wileńscy. W „Pariser Blat- 
ter" zamieszczony został wywiad z 
sędziwym Władysławem Mickiewiczem. 
Pismo przypomina nader serdeczny 
stosunek Wieszcza do Żydów, poczem 
zamieszcza uwagi syna dotyczące szko- 
dliwości antysemityzmu, będącego za- 
przeczeniem chrześcijaństwa. 

Wreszcie przytacza fakt, iż p. Wła- 
dysław Mickiewicz otrzymał statut 
stowarzyszenia akademickiego im. A- 
dama Mickiewicza w Wilnie i Nowo- 
gródku, jako też zapytanie, skierowa- 

stających obecnie bez pracy byłych 
pracowników miejskich, Ż ogólnej 
sumy część przypadającą na Żydów 
przekazano żydowskiemu komitetowi 
Pomocy Bezrobotnym. Z pozostałej 
sumy dwie trzecie przekazano na ko- 
lonje letnie dla dzieci i jedną trze- 
cią na obiady. dla bezrobotnych. (zd.) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Wiłeńskiego Oddzia- 
łu Polskiego Towarzystwa Krajo- 
znawczego powiadamia wszystkich 
swoich członków i sympatyków, że w 
niedzielę, w dniu 30-go maja 1926 r, 
odbędzie się doroczne zebranie To- 
warzystwa w Uniwersytecie, w sali 
posiedzeń Senatu (wejście od ulicy 
Uniwersyteckiej). 

Początek zebrania w pierwszym 
terminie o godzinie 12 m. 30 w po- 
łudnie, w drugim terminie o godzi- 
nie 18-ej, 

— Wileński Oddział Polskiego 
Tow. Historycznego. W niedzielę, 
dnia 30-go maja o godzinie 11 rano 
w lokalu Seminarjum Historycznego 
Zamkowa 11 odbędzie się posiedze- 
nie z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1) Odczytanie protokułu, 2) 
sprawozdanie delegatów z Walnego 
Zgromadzenia i 3) odczyt prof. K. 
Chodynickiegó „Prawem i lewem na 
Żmudzi w XVII*. Wstęp wolny. Goś- 
cie mile widziani. 

„Z POCZTY. 
— Przekazy na 500 zł. i wzwyż 

w listach poleconych. Generalna 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów zarzą- 
dziła, aby przekazy opiewające na 
500 zł. i wzwyż były posyłane w po- 
leconych listach, (1). 

— Podjęcie obrotu paczkowego 
i pieniężnego, W agencji pocztowej 
Szydłowiee (Wołkowysk) został pod- 
jęty obrót paczkowy i pieniężny za 
pomocą listów wartościowych i prze- 
kazów pocztowych, oraz oszezędnoś- 
ciowy i przekazów czekowych P.K.O. 

K I 

ROŻNE. 

— Wiec Związku Legjonistów. 
W niedzielę dn. 30 bm, w Sali Miej- 
skiej odbędzie się wiec, zorganizo- 
wany przez Związek  Legjonistów 
Polskich. Program wiecu zawiera na- 
stępujące punkty: 1) rozwiązanie Sej- 
mu i Senatu, 2) walką z partyjnict- 
wem, korupcją i nadużyciami, 3) 
zwierzchnia władza dla Marszałka 
Piłsudskiego. 

Przemawiać będą pp.: redaktor 
Janusz Jędrzejewicz z Warszawy, 
Stanisław Gałązka, prezes м., Ро!- 
skiego Nauczycielstwa Szkół Pow- 
szechnych, Władysław Kamiński, czło- 
nek Rady Wojewódzkiej Zw. Osadni- 
ków, Stefan Mydlarz, preźes Zw. 
Legjonistów, redaktor Janusz Ostrow- 
ski i docent USB. Witold Staniewicz. 

(sk) 
Z POGRANICZA. 

— Aeroplan litewski nad pol- 
skiem terytorjum. W dniu 26 maja 
b. r. około godziny dwunastej na po- 
graniczu polsko-litewskiem na odcin- 
ku Sejny w rejonie strażnicy Bory- 
sówka przeleciał przez granicę na te- 
rytorjum polskie aeroplan litewski z 
barwami , pańswowemi  Jitewskiemi. 
Aeroplan ten manewrował około pół 
godziny na naszem terytorjum zata- 
czając koła po promieniu pięciu kilo- 
metrów i po pewnym czasie wrócił 
w głąb Litwy. Jest to zapewne nowy 
sposób prowokowania naszej pogra- 
nicznej straży, | tym razem jednak 
polskie placówki nie dały się wypro- 
wadzić z równowagi, zachowując się 
zupełnie spokojnie. Czy nie należało 350 
jednak w tym wypadku pogwałcenia 
naszego terytorjum przez aeroplan 
litewski wyjść z tej równowagi i użyć 
broni? (zd) 

— Ruchy wojsk litewskich na 
granicy. Onegdaj do miejscowości 
Sołki i Kukuciszki położonych tuż 
przy granicy po stronie litewskiej przy- 
maszerowały dwie kompanje 5-g0 
pułku piechoty litewskiej, stacjonują- 
cego w Wiłkomierzu. 

Są przypuszczenia, iż kompanie te 
albo obsadzą granicę, lub też przyby- 
ły tu w związku z niepewną sytuacją, 
jaka ostatnio na Litwie się wytworzy- 
ła przy wyborach do sejmu. (zd) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Kradzieże. W dniu 27 bm. Weronice 
Staszkiewicz, (Pióromont 11, m. 20) skra- 
dziono biżuterję i gotówkę na ogólną sumę 
1.050 zł. 

— w Sk samym dniu Janowi Maru- 
szakowi (Wileńska 36), skradziono 900 szt. 
kwiatów tulipańów, oraz złamano 13 krza- 
ków bzu wart. 280 zł. ; 

— Obiecujący synalek. W tym samym 
dniu Józef Taftel skradł ojcu swemu Kazi- 
mierzowi Taftelowi, (Legionowa 102), ro- 
wer i ubranie — wart. 300 zł. 

— Pożary. W dniu 27 bm. przy ul. Il 
Polowej 11, powstał pożar wskutek wadli- 
wego urządzenia przewodów kominowych. 
Pożar strawił dóm doszczętnie, Właściciel 
domu Ro Cichocki,—oblicza straty na 
10.000 zł. Prócz tego zamieszkali w tym 
domu lokatorzy: Wojciech Honopa i Fran- 
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ciszek Suchocki ponieśli straty oblicz, na 
3.000 zł. у 

— W dniu 27 bm. przy ul. Krakowskiej 
41, w hucie szklanej „Vitrium*, właścicielem 
której jest lzaak Merlis, (Zawalna 66). wy- 
buchł pożar wskutek pęknięcia kotła i wy- 
lania się masy szklanej w ilości 15.000 li- 
trów. Ogień stlumita zawezwana Straż 
Ogniowa. Straty dotychczas nie obliczono. 
Praca w hucie przerwana. 

Na prowincji. 

— Ujęcie fałszerza pieniędzy. W dniu 
20 bm. u Adolfa Palczewskiego, zam. we 
wsi Napalino, gm. miorskiej, pow. brasła- 
wskiego znaleziono foremkę do robienia 
26 i 50 groszówek, przybory służące do' 
topienia metalu, ołów cynk i dwie monety 
20-groszowe nie wykończone. 

, — Ładna zabawa. W dniu 22 bm. we 
wsi Szypki, gm. chocieńczyckiej, podczas 
bójki na zabawie został dotkliwie pobity 
Wincenty Pińczuk, w dniu 23 bm. zmar', 
Paweł Warawko, który go pobił, zbiegł. 

‚ ==- Grabowski Jan, oskarżony O kra- 
dzież, który zbiegł podczas eskorty w dniu. 
8 bm. został w dniu 25 bm. ujęty przez. 
post. P. P. w Hoduciszkach i oddany do 
dyspozycji władz sądowych. (1) 

— Straszna śmierć 5-cio letniej Ksa- 
werci. W dniu 21 bm. wskutęk uderzenia 
piorunu, spalił się dom mieszkalny z in- 
wentarzem Szymona Snieżki, zam. we wsi 
Misiełowo, gm. solskiej. W ogniu poniosła 
śmierć 5-letnia córka Snieżki — Ksawera.. 
Straty wynoszą 2000 zł, 

‚ — Samobójstwo. W dniu 21 bm. po- 
wiesił się Adam Zanojć, mieszkaniec wsi 
Popole, gm. wormiańskiej pow. Wil.-troc.. 

„ — Czerwony kogut na powiatach sza- 
leje. W dniu 23 bm. wskutek  niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny wybuchł pożar w le- 
sie Władysława Oświecińskiego, w maj. 
Małe-Koszewniki, gm. Krasno p. moł. Po- 
żar zniszczył młody las na przestrzeni 20 ha. 

„ —.W dniu 23 bm. wskutek niewyja- 
śnionej narazie przyczyny wybuchł pożar 
w lesie Karola Karnickiego, w folw. Kró- 
szewszczyzna, gm. gródeckiej. Ogień znisz- 
czył dwa sążnie drzewa opałowego oraz za 

rośla na przestrzeni 8 ha. Straty wynosz ż 
zi. / 

‚ — \ dniu 23 bm. wskutek niewyja- 
śnionej narazie przyczyny wybuchł pożar w 
lesie Heleny Dorochowej, właścicielki maj. 
„Przyjaźń* gm. daugieliskiej. Ogień stłu- 
miono w tymże dniu o g. 20. Strat narazie 
nie ustalono. 

, — W dniu 22 bm. wskutek niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny wybuchł pożar w 
lesie Marji Regentowej, w maj. Rusoliszki, 
gm. michałowskiej. Straty wynoszą 1500 zł. 
Dochodzenie w toku. 

— W dniu 23 bm. o g. 7 wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem przez 
pastuchów wybuchł pożar В lesie maj. 
Szypki i wsi Bierozówka, gm. chocieńczy. 
ckiej. Pożar Zniszczył las na przestrzeni 6 
ha. mieszkańców wsi Bierezówka. 

— W dniu 22 bm. we wsi Bałasze, gm. 
kurzenieckiej spalił się dom mieszkalny i 
obora Konrada Sakowicza. Straty wynoszą 
5000 zł. Zachodzi przypuszczenie, iż pożar 
wybuchł, wskutek podpalenia. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Niżej podpisane T-wa upraszają Sza- - 
nownego Pana Redaktora o umieszczenie 
następiiłącego komunikatu: 

c tego, że w dniu 23 b. m. zo- 
stała otwarta wystawa drobiu przy ul. Ad. 
Mickiewicza — oświadczamy, że niżej wy-- 
mienione T-wa nie biorą w niej żadnego 
udziału. 

<ączymy wyrazy szacunku 
za Zarząd 1-go Wileńskiego T-wa Ho- 

dowców Gołębi poczt. ras. drobiu i król. 
za Zarząd T-wa Hodowców drobiu Zie- 

mi Wileńskiej. 
za Zarząd T-wa Hodowców gołębi 

pocztowych „Czuwaj”*. 

26.V.26 r. 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

Centralna Kasa Sp 
ODDZIAŁ w WILNIE ж 

zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 1926 r. 0 godz. 12 odbędzie się 

== zwyczajne walne zebranie = 
w lokalu Stowarzyszenia Techników Polskich, Wilno, ul. Wijeńska 33, 

ółek Rolniczych 

  

z następującym porządkiem obrad: 

Dnia 8 czerwca 1926r. o godz. 
odbędzie się w rejonowym zakładzie 
żywnościowym Wilno (stacjatowarowa) 
przetarg na sprzedaż otrąb żytnich, od- 
padków z przemiału, pras do siana, 
skrzyń oraz odpadków od worków. 

Bliższych informacyj zaSięgać moż- 
artezyjskiej po cenie 

10 Ogłoszenie. 
Niniejszym podaję do wiadomości właści- 

cieli sąsiadujących ze mną domów, iż przy 
połączeniu się z siecią wodociągową mego 
domu, gotów jestem dostarczyć do przylega- 
jących ze mną domów wodę z mojej studni 

35 gr. za 100 wiader (gisiska Kosstuie 

Or. Leon Ginsberg 
Choroby weneryczne i 
skėrne. Przyjmuje od | 

9—1 i od 4—8. 
Wileńska 3, tel. 567 

  

Jadwiga 
i Konstanty 

  

  

    
  

  

Mieszkanie 
składające się z 4 po- 
koi ze wszelk. wygod. 
w centrum miasta do 
odstąpienia zaraz. 

Wiad. Biuro Reklam, 
St. A Wileńskiego". 6-451 

Stelniccy 
poszukiwani przez Ma- 
rję Stelnicką, Każdy, 
ktoby znał miejsce ich 
pobytu, proszony jest 
o zgłoszenie do admi- 

nistracji „Kurjera 

  

1. Zagajenie. ‚ i na w dni urzędowe u Kierownika Rej 
i otokułu z poprzedniego Zebrania. > » " wlašcic. domu przy ul. W.-Ste- 

Ž Gp daanatakių Aadineniinko SE działalaości Centraln. Kasy i Oddziału Zakł. Zywn. Wilno. ь Ш!“Е' кюшш‚ fańskiej № 23 (Kijowskiej 2). 

4. Wybór delegatów na Walne Zebranie Centralnej Kasy. Ro Rejonowe Kierownictwo Intendentury Porozumieć się można tam że. * 470 
5. Referat p.t. „Znaczenie spółdzielczości w rolnictwie E.Taurogiński 69 Wilno L. 2295 /żywn. 

Do udziału w Zebraniu mą sias =". ein i, 00000000000000060 

mający siedzibę w okręgu działania ( działu Wileńsk. Spółdzielnie ' z od 100 złotych w każdej . 

туёуп_іэ‚ pe jednym delegacie z piśmiennem upoważnieniem Zarządu Gotówk 3 sumie z zapewnieniem Ogłoszenia 

do zastępowania Spółdzielni na Walnem Zebraniu. | a R ends zwrotu w walucie i solidnemi g j н j ь do SR 

Oprócz delegata, w Zebraniu mogą brać udział również inni ‚ . majkorzystniej Dom ao „era Wileńskiego 

członkowie Spółdzielni w charakterze gości. „Ł a ch et a” W SM i 

ZARZĄD. R : Н6 

467 Centr. Kasy Spółek Roln. A M a b d Lot Sk Ora 

: „Ri у „ Rewkowski, ь ‚ Ё 

н Artysta - Rzeźbiarz "iu na najbardziej 
KLINIKA CHORÓB DZIECIĘCYCH U.S.B. 

(Antokol, Szpitał Wojskowy). 

Przyjmuje zapisy na Kolonję leczniczą dla dzieci im. Jędrzeja 

SIĘ, * Śniadackiego w Druskienikach. 

Przyjmowane są dzieci chrześcjan, w wieku 7—15 lat, po uprzedniem 

zbadaniu w ambulatorjum Kliniki— codziennie od 12 do 1-ej. Opłata za 

40 dni leczenia (kąpiele solankowe) wraz z utrzymaniem i przejazdem 

180 zł., płatnych z góry. Sezon rozpoczyna się około 5 czerwca r.b. 

portrety, figury, ołtarze, wszelkie upięk- 
szenia kościelne—w drzewie, kamieniu, 

glinie, gipsie, marmurze i stinku. 

Remonty i artystyczne malowania. 

==Arsenalska 4 m.4.— 
464 00000000000006060 

dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego” 

Arsenalska 4. 

6000600006600060060 

z d NE 

Pokój ci na iato 
Sapieżyńska 7—1. 

0006009000068000 sosnowy, rzeka lub jezio- 

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11. 

Letnisko 
posznkują dwaj młodzi 
studenci, niedaleko Wilna, 
z całkowitym utrzyma- 
niem porządanem jest las 

ro, Oferty składać do ad- 
ministr. „Kurjera Wileń- 
skiego na ręce Bronisła- 
wa Ksoka do dn. 1-go 
czerwca włącznie. 453 

  

Agentury „Kurjera Wilenskiego““: 
  

Dunilowicze 
A. Szumski, sklep. 

Kowel 
Wołyńska Agencja Prasow. Sadowa 4 
Kiosk czasopism „Polonja”, Łucka 7 

Lida 

Stanisław 

Księgarnia Wojskowa W. Pucha- 
czewskiego, ul. Suwalska 46. 

Matecki, Biuro dzienni- 
ków, ul. Suwalska. 

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński,— 
Koncesjowane Biuro Podań 

Nowe-Troki 
Mikołaj Ea: 

awiarnia „Troczanka“. 

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. | 

  

Oszmiana 
Księgarnia Spotdzielcza Nauczy- 
cielstwa p Szkół Powsz., 

ul. Piłsudskiego 20.   
Pińsk 
Księgarnia St. Bednarskiego.   

Stołpce 
Marijan Ziontek, stacja kolejowa.   

St. Święciany 
N. Tarasiejski, Drukarnia i Skład 

„RUCH” 
Księgarnie kolejowe. 

Apteczny. > J     

  

  

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń' sp. z ogr. Odp. Drukarnia „ZNICZ” w Wilnie. Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz


