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Rok IV. Nr. 105 (852) 

KURJER_GILENS 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 
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Wilno, Sobota 7 maja 1927 r. 

  

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztow. 
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ogłoszenia w gazetach. 
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kei L US K RI ZOP I I EOKA FORZA 
Wobec nieszczęścia, jakie spotkało „Prezesa 

Przyjaciół Państwowej Szkoły Technicznej, i . 
skiego, z powodu śmierci Jego Zacnej Małżonki, projektowane 
na 7 b. m. w sali T-wa Kresowego ciągnienie loterji fantowej 
oraz czarna kawa odwołuje się. ь 

O nowym terminie nastąpi specjalne powiadomienie drogą 

nekrologi—250%% zniżki, dla poszukuj 
ą 4zł. Zagranicą 7zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz mili 

ch pracy—50%0 zniżki, ogł. zagraniczne 
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Cena 20 groszy. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 
Telefon 99. Czynne od gódz. 9—3 ppoł. 
Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 
Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 
od8—-9wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

    

  

imetro rzed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 50/0 drożej, ogł cyfrowe i al o 20% drożej Ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 
miejscowe—15% drożej. Układ ogłoszeń Ś-2i0 tmówy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 
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Dyktatura proletarjatu 
i ostatnie wybory w Z.S.S.R. 

Historja dyktatury  proletarjatu 

w Rosji Sowieckiej jest bodaj naj- 
ciękawszem i najbardziej pouczają- 

cem zjawiskiem politycznem współ- 

czesnego świata. 

Ustrój i organizację państwa 

sowieckiego oparto od pierwszej 
chwili na dyktaturze. 

Podmiot dyktatury stał się jed- 
nak odrazu wytworem szeregu walk 

i zmagań ustrojowych, które uzy- 

skawszy następnie charakter chro- 

nicznych bolączek regime'u sowiec- 

kiego, przetrwały do dziś dnia. 
„Deklaracja praw pracującego i 

eksploatowanego narodu*, która 

zapoczątkowała pierwsze stadjum 
w historji dyktatury, oddała ostatnią 

władzę w ręce tego ludu pracującego, 

Y a ściślej mówiąc Sowietów Robot- 
niczych, Żołnierskich i Włościań- 
skich. Od udziału we władzy wy- 

łączeni więc zostali jedynie „bur- 

žuje“, eksploatatorowie ludu pra- 
cującego. W łonie „eksploatowa- 

nych* panuje zaś całkowita rów- 

ność; jednakowe są uprawnienia 

_ _proletarjatu miejskiego, wiejskiego, 
włościan drobnych t. zw. „Średnia- 

ków* i zamożniejszych t. zw. „ku- 
łaków”. 

Niema wśród nich żadnego wy- 

odrębnienia, ani żadnych przywi- 
lejów. 

Taki stan rzeczy nie harmoni- 
zował jednak z bezwzględnemi teo- 
jami komunistycznemi. Dla „ide- 
owców" udział „kułaków* w dyk- 
taturze był solą w oku. W pojęciu 
ich sytuacja ta jednoznaczna była 
z bankructwem  najistotniejszych 

podstaw komunizmu, а 

Z drugiej jednak strony cały 
byt gospodarczy państwa opierał 
się właśnie na „śŚredniakach* i 
„kulakach". Oni to, a nie prole- 
tarjat miejski i wiejski byli źród- 
łem podatków i innych dochodów 
Państwa. 

Do proletarjatu musiało jeszcze 
‚` państwo dokładać. 

I tu jest właśnie źródło owej 
| kolizji wewnętrznej, zderzenie in- 

teresów politycznych z gospodar- 
czemi, które było powodem wielo- 
krotnych załamań linji rozwojo- 
wej ustroju sowieckiego. 

Drugi etap rozpoczyna Kon- 
stytucja RSFSR. z r. 1918, według 
której dyktaturę sprawuje prole- 

| tarjat miejski i wiejski oraz bied- 
| niejsze włościaństwo. 

Zamożniejsze włościaństwo za- 
liczone więc już zostało do „bur- 

| żujów —eksploatatorów*, pozbawio- 
| hych wszelkich praw politycznych. 

  

Jest to pierwszy triumf „idei“ 
litycznej nad rzeczywistością 

ospodarczą. Równocześnie przez 
dpowiednią organizację włościań- 
wa osłabia się jego znaczenie 

Polityczne i odgranicza się skrzęt- 
lie od proletarjatu wiejskiego. 
Wkrótce też zasada konstytucji o 

ziale w dyktaturze biedniejszego 
Wościaństwa pozostała martwą li- 
lerą, w rzeczywistości pozbawiono 

praw politycznych i „przetran- 
„Portowano“ na stronę burżujów 
| eksploatatorów. : 

Konstytucja z 11 maja 1925 r. 

dotychczas obowiązująca, nie poz- 
bawia już udziału w dyktaturze 
„średniaków”, lecz „gwarantuje dy- 
ktaturę proletarjatu“. 

To jest drugi triumf „idei“ nad 
rzeczywistością. 

Tak się przedstawia sprawa for- 
malnie. Faktycznie dyktatura spo+ 
czywała ispoczywa w rękach zam- 
kniętej w sobie kasty-partji komu- 
nistycznej. 

Dalsza ewolucja ustrojowa So- 

wietów sprowadza się do systema- 
tycznego uzgadniania formalnego 
stanu rzeczy z rzeczywistością, do 
oficjalnego ogłoszenia partji komu- 
nistycznej, jako wyłącznej dzierży- 
cielki dyktatury, do przemianowa- 
nia dyktatury proletarjatu na dyk- 
taturę partyjną. 

Zaczątki tej ewolucji zaobser- 
wować możemy już teraz. 

Na Ukrainie pozbawiono praw 
wyborczych robotników, pracują- 
cych w przedsiębiorstwach niepań- 
stwowych, prywatnych. 

Fakt ten, będący pierwszem wy- 
stąpieniem przeciw proletarjatowi 
miejskiemu, jest ze stanowiska wy- 
jaśnionej wyżej ewolucji rzeczą ja- 
sną, a nawet konieczną. Uzasad- 
nienie tej innowacji jest proste. 
Chodzi o ograniczenie koła wybor- 
ców do tych, którzy znajdują się 
w bezpośredniej zależności gospo- 
darczej od państwa, t.j. do robot- 
ników, pracujących w fabrykach 
państwowych. 

Tych łączy bowiem siłą rzeczy 
pokrewieństwo, coprawda bardzo 
sztuczne i powierzchowne, z partją 
komunistyczną. 

Rozumując konsekwentnie, po- 
winny były Sowiety pozbawić praw 
politycznych i bezrobotnych, któ- 
rzy wymykają się całkowicie z pod 
zależności gospodarczej od pań- 
stwa. z 

Tu jednak życie zmusiło do 
ustępstw. 

Wprowadzenie w życie tego kon- 
sekwentnego wniosku było bowiem 
za bardzo związane z komplika- 
cjami natury społecznej i politycznej. 

Partja uciekła się do pół-środ- 
ków. 

Zgodnie ze starą ordynacją wy- 
borczą dla Moskwy i Leningradu 
Sowiety wybierane były według 
normy: 1 delegat na 400 wybor- 
ców. 

Ostatnio (10 stycznia 1927 r.) 
znowelizowano tę normę w ten 
sposób, że stworzono oddzielną 
normę dla zatrudnionych: 1 dele- 
gat na 200 wyborców i oddzielną 
dla bezrobotnych: 1 delegat na 400 
wyborców. (I) 

Przemycono pozatem jeszcze 
jeden zamach na prawa polityczne 
bezrobotnych. Oto bezrobotni, zgo- 
dnie z rozporządzeniem prezydjum 
WCIKu, wybierają 1 delegata na 
400 wyborców, którzy się stawią 
na zebranie wyborcze. (!) 

Wobec małego zainteresowania 
bezrobotnych sprawami polityczne- 
mi, nowelizacja ta równa się kil- 
kakrotnemu zmniejszeniu praw po- 
litycznych dużego odłamu społe- 
czeństwa. 

WILNIANIE! 
Rada Miejska m. Wilna została rozwiązana. 

tych, którzy w ciągu ośmiu lat sieli zniszczenie, 
pod względem gospodarki samorządowej wśród 

W niedługim czasie ludność Wilna będzi 
miasta, zarządu, który będzie musiał naprawi 
szczone. 

Uzdrowienie gospodarki miejskiej wymaga zerwania z istniejącym systemem, wymaga nowego i zupełnie innego, niż dotąd, doboru ludzi. Dawna Rada 
hasłami politycznemi. W czasie powojennym chwycili władzę ci, którzy najjaskrawsze wy- 
wiesili hasła, którzy dla swoich celów partyjnych nie wahali 
tycznych ludności, usypiając jej pamięć o tem, 
obowiązkiem jest stworzyć możliwie dogodne 

W celu zjednoczenia wysiłków, 
pokierowania gospodarką miejską na 

Zjednoczony Polski Komitet 
walczyć będzie o wprowadzenie 
najszerszych jego warstw na celu. 

Przed naszą Radą Miejską leżą zadania o 
i rozbudowę Wilna, którego ludność, skutki 
na brak lokali mieszkaniowych. Musi 
miasta — przedmieściom. Musi udostę 
ciągów, kanalizacji i elektryczności, 
i chodniki i zapewnić ludności 
z bezrobociem i doprowadzić 
fizycznych i umysłowych, 
ciężarów podatkowych. 

Te rozległe zadania wymagają nietylko sprawnego zarządu, materjalnych, których zbiedniałe miasto dziś dać nie może. Nie wystarczy tu oszczędność i usprawnienie nieudolnej i rozrzutnej administracji miejskiej. Konieczne jest uzyskanie środków zzewnątrz. Dotychczasowa Rada Miejska ani u Rządu, 
zagranicznych swą nieudolną gospodarką nie mogła w 
pomocy finansowej dla Wilna 
dzie, jeśli na jej czele staną ludzie dzielni, 
do pełnienia swych obowiązków. 

Wysiłkiem swych mieszkańców 
musi dźwignąć gospodarstwo i tak, 
kiem gospodarczym i kulturalnym Z 

Dążąc do tego celu, wzywam 
szerokie rzesze ludności wileńskiej 
pomyślnej przyszłości. 

Wilno dnia 6. V. 1927 roku. 

Zjednoczony Polski Komitet Wyborczy 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej. 

ARTE ZY KEK ZTOWZSSZWA CE 

Ostrze rozporządzenia WCIK'u 
jest wymierzone w pierwszym rzę- 
dzie przeciw  proletarjatowi wiej- 
skiemu, z którego przeważnie re- 
krutują się bezrobotni. 

Jest niezmiernie ciekawem, że 
inspiratorem tej noweli, godzącej 
w interesy proletarjatu wiejskiego, 
był proletarjusz-włościanin Kalinin. 

Uchwała ta jest trzecim poważ- 
nym triumfem „idei* nad rzeczy< 
wistością. Harmonizuje z nią w zu- 
pełności osławiony art. 65 Kon- 
stytucji Sowieckiej, pozbawiający 
praw wyborczych kupców i osoby, 
korzystające z pracy najemnej. Prze- 
pis tego artykułu uległ w czasie 
ostatnich wyborów interpretacji wy- 
bitnie swoistej. 

Pozbawiono prawa wyborczego 
osoby, które kiedyś, w przeszłości 
popełniały „przestępstwa” wymie- 
nione w art. 65, pozbawione też 
osoby, których ojcowie, a nawet 
dziadowie (I) trudnili się handlem 
lub korzystali z pracy najemnej... 
Ten sposób postępowania wywołał 
jednak w całym kraju silne nieza- 
dowolenie, które zmusiło władzę 
centralną do wydania przepisów 
ulgowych. 

Ulgi te polegają na tem, iż 
„burżuj”, prowadzący przez 5 lat 
żywot „proletarjacki”, uzyskuje po 
tym czasie prawo wyborcze. 

Jeden z publicystów rosyjskich 
zwrócił słusznie uwagę na to, iż 
ulgi wspomniane pokrywają się z 

konstrukcjami sowieckiego kodek- 
su karnego (!), w myśl którego za 
najcięższe przestępstwa może sąd 
pozbawić skazanego prawa wybor- 
czego na czas jednak nie dłuższy 
lat pięciu... 

Faktem jest wszakże, że życie 
zmusza partję komunistyczną do 
ustępstw. 

Przyszłość Rosji Sowieckiej 
określona będzie rozprawą między 
„ideą polityczną” a życiem rzeczy- 
wistem. 

Rezultat tej rozprawy. trudno w 
obecnych warunkach przewidzieć... 

SC. 

  

KRYNICA-ZDRÓJ 

DL. ВЕНА EDELMAN 
ordynuje jak zwykle 

w willi „Siedlisko, 4215 

  

Wszelkie 

MASZYNY biurowe 
czyścimy i reperujony 

tanio, szybko i dokładnie 

„Block-Brun* sp. Akc. 
Oddział w Wilnie, 

Mickiewicza 31, telef. 375. 
Uwaga: W roku 1926 warsztaty nasze 
zreperowały 358 maszyn biurowych. 

  

Decyzja rządu położyła kres władztwu 
spychając miasto nasze na ostatnie miejsce 
wielkich miast Rzeczypospolitej. 
e miała możność wybrania nowego zarządu 

Ć to, co w ciągu wielu lat było psute i ni- 

że Rada Miejska to gospodarz miasta, którego 
warunki życia i pracy dla jej obywateli. 

zmierzających ku powołaniu Rady Miejskiej, zdolnej do 
pożytek jego mieszkańców, powstał 
Wyborczy Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej, który 

do niej ludzi, mających nie dobro partji, lecz miasta, dobro 

gromne. Musi ona zapoczątkować odbudowę 
em niedbalstwa dotychczasowych władców, cierpi 

udzielić pomocy najbardziej zaniedbanym częściom 
pnić szerokim rzeszom ludności korzystanie z wodo- 

podnieść stan zdrowotny miasta, uporządkować bruki 
nowoczesną komunikację. Musi rozpocząć planową walkę 

do należytego stanu pomoc dla bezrobotnych pracowników 
rozwinąć sieć szkolną. Musi przeprowadzić sprawiedliwy podział 

ani wśród sfer finansowych polskich i 
zbudzić zaufania. Bez niego uzyskanie 

było niemożliwe. Musi ją znaleźć nowa Rada Miejska i znaj- 
znający potrzeby miasta i przygotowani fachowo 

pod kierownictwem nowego zarządu miejskiego Wilno 
jak za czasów swej świetnej przeszłości, stać się ośrod- 
iem Wschodnich o europejskiem znaczeniu. 
y organizacje gospodarcze, zawodowe oraz społeczne i 

do współpracy z nami dla dobra naszego miasta, dla jego 

  

Kri Pasi ae wysłał mot 
do iania 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Ministerstwo Spraw Zagranicz- 
nych komunikuje, że wiadomość 
podana w jednym z pism poran- 
nych o wysłaniu noty przez rząd 
polski do Berlina z protestem 
przeciwko mowie w.-kanclerza į 
ministra sprawiedliwości Hergta — 
jest bezpodstawną. 

Sprawa pożyczki zagranicznej, Miejska wybrana była pod 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 5 po połud- 
niu odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem rozważano 
sprawę pożyczki zagranicznej. : 

Sprawa ta byla juž poprzednio 
zupelnie uzgodniona. 

Dynioja wojewody Boskiego 
nie będzie przyjęta. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że podanie 
wojewody Bnińskiego o dymisję 
zostało już wysłane z Poznania. 
Ministerstwo Spr. Wewn. jednak 
dotychczas. go nie otrzymało. | 

Należy przypuszczać, że dymi- 
sja wojewody nie zostanie przyjęta 
przez rząd. 

W rocznicę wypadków majowych. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

się wyzyskiwać uczuć patrjo- 

ale i znacznych środków 
W dniu wczorajszym minister 

praw wewnętrznych gen. Sławoj- 
Składkowski wydał do wojewodów 
okólnik, w którym wzywa woje- 
wodów, by w rocznicę wypadków 
majowych zwrócili się do władz 
kościelnych z inicjatywą odprawie- 
nia w dniu 13 maja nabożeństw 
żałobnych za dusze wszystkich ро- 
ległych podczas wypadków majo- 
wych. 

W okėlniku czytamy między 
innemi, że w ciągu tego roku za- 
traciły się różnice i złagodziły 
przeciwieństwa, które istniały przed 
rokiem. 

P. minister kończy swój okól- 
nik wezwaniem, by nabożeństwa 
te były wyrazem czci i pamięci 
dla tych, którzy, występując w do- 
brej wierze, oddali swe życie — 
i symbolem zapomnienia prze- 
brzmiałych już dzisiaj w Polsce 
swarów. 

WERZEEKEM PYEZERZZ EEEE EKSISZ 

Sytuacja w Chinach. 
LONDYN, 6. V. (Pat.) Z Czin-Kiang donoszą drogą telegraficzną, że wojska południowe, które zajmowały dotąd terytorjum koncesji bry- tyjskiej i gmach tamtejszego konsulatu, wycofały się całkowicie z obu miejsc we środę ubiegłą. 
Z tego samego źródła komunikują, że eskadra aeroplanów Czang- Kai-Szeka przybyła z Nankinu bombardowała we środę ubiegłą oddzia- ły Sun Czuan-Fanga rozkwaterowane w Yang Czou. Bomby wywołały w kilku miejscach silny ogień. 

Komuniści chińscy idą na Swatou. 
LONDYN. 6 V. (Pat). Admiralicja angielska w Chinach dowiaduje się, że wojska komunistyczne posuwają się w kierunku miasta Swatou z zamiarem podpalenia go. W chwili obecnej znajdują się komuniści w odległości 17 mil od Swatou. 

Walki w Marokku hiszpańskim. 
MADRYT, 6.V. (Pat). Wedle wiadomości z Marokka, oddziały wojsk hiszpańskich zadały ciężką porażkę powstańcom szczepu Tagsut, przenosząc następnie swą akcję w kierunku zachodnim. c Naogół sytuacja polityczna w Marokku polepsza się stale. Z uwagi wa to, iż zdołano tam wprowadzić rozłam wśród szcze- pów, przywódca powstańców Hamed-Bakkar stracił całkowicie swój autorytet. 

Zajście na granicy bułgarsko-greckiej. 
ATENY, 6.V. (Pat). Banda „komitadży bułgarskich przekroczyła a grecką w Tracji wschodniej, zamierzając zniszczyć tor kolejowy. ołnierze greccy dali strzały do komitadży, zabijając i raniąc kilku z nich. 
Na miejsce wypadku wysłana została dywizja wojsk greckich. 

Starcia z komunistami w Niemczech. 
:, BERLIN, 6. М. (Pat.) Na ulicy  Griinwaldzkiej doszło wczeraj w Berlinie do starcia pomiędzy urzędnikami policji, a pochodem komunistycznym. Komuniści pró- bowali odbić kilku aresztowanych towarzyszy, przyczem 3-ch policjantów i 5-ciu komunistów zostało rannych. | 

Jednocześnie wczoraj wieczorem doszło w Magdeburgu do starcia pomiędzy członkami organizacji hitlerowskiej, a zgromadzeniem komunistycznem. W czasie starcia poseł komunistyczny do Reichstagu Strasen został poważnie raniony w głowę.



  

Międzynarodowa konferencja gospodarcza. 
GENEWA, 6.V (Pat.) (Szwaj- 

carska Agencja Telegraficzna). Na 
dzisiejszem przed południowem po- 
siedzeniu międzynarodowej konfe- 
rencji ekonomicznej prowadzona 
była w dalszym ciągu dyskusja o- 
gólna. 

Jak wynika z ustalonej listy 
mówców, przedstawiciele delegacji 
sowieckiej zabiorą głos w dniu 
jutrzejszym. 

Dziś przemawiał między innymi 
przedstawiciel angielskiego Mini- 
sterstwa Przemysłu i Handlu, który 
w energicznych słowach żądał 
zmniejszenia taryf przewozowych, 
dowodząc, że przez to ożywi się 
handel i przemysł. Następnie z na- 
tężoną uwagą wysłuchała konfe- 
rencja wywodów przewodniczącego 
delegacji amerykańskiej Henryka 
Robinzona, prezesa First National 
Bank i członka komisji Dawesa. 

Mówca oświadczył, że jest on 
za wprowadzeniem możliwie nis- 
kich opłat celnych i za zawiera- 
niem długotrwałych traktatów hand- 
lowych. 

Następnie wypowiedział się zde- 
cydowanie przeciwko tworzeniu 
karteli, coraz bardziej rozpow- 
szechniających się w Europie. 

Kończąc podkreślił on wielkie 
znaczenie narodowej i międzyna- 
rodowej solidarności dla życia go- 
spodarczego i oświadczył, że lud 
amerykański jest żywo zaintereso- 
wany w dobrobycie Europy i in- 
nych części Świata. 

Zkolei przemawiał przedstawi- 
ciel Szwecji Rydbeck, który wywo- 
dził, że klauzula największego u- 
przywilejowania pociąga za sobą w 
praktyce pewne niebezpieczeństwa, 

to też zawarcie co do tej sprawy 
układu międzynarodowego byłoby 
pożądane. 

Po nim zabrał głos delegat bra- 
zylijski Barboza Carneiro oświad- 
czając, że Brazylja może jeszcze 
przyjąć znaczną liczbę europej- 
skich sił pracowniczych. 

Ostatni przemawiał przedstawi- 
ciel Francji Artur Fontaine, pre- 
zes rady administracyjnej Między- 
narodowego Biura Pracy. Wysunął 
on postułat jaknajwiększego wzmo- 
żenia produkcji w ramach  48-go- 
dzinnego tygodnia pracy i podkreś- 
liłł że sprawiedliwość społeczna 
stanowi ważny czynnik pokoju 
światowego w dziedzinie politycz- 
nej i gospodarczej, 

Sprawa długów wojennych. 
LONDYN, 6.V (Pat). Nawiązu- 

jąc do listu Mellona w kwestji dłu- 
gów wojennych, „Morning Post* 
stwierdza, że ostatnie oświadczenie 
amerykańskiego sekretarza stanu, 
prostujące treść najważniejszego 
ustępu pisma, sprawiło w Londy- 
nie duże zadowolenie. 

Dziennik przytacza wyjaśnienie, 
które złożył Mellon, a z którego 
wynika, że zdanie: 

„Wszyscy główni dłużnicy Sta- 
nów Zjedn. otrzymują w tej chwili 
tytułem odszkodowań niemieckich 
więcej, aniżeli wynoszą ich roczne 
zobowiązania wojenne względem 
Stanów Zjednoczonych *— powinno 
brzmieć: 

„Wszyscy główni dłużnicy Sta- 

Spław drzewa na 
Warszawski „Der Moment” z d. 

3 b. m. przynosi następującą wia- 
domość: 

„Dyplomatyczny przedstawiciel 
rządu angielskiego oświadczył rzą- 
dowi litewskiemu, że firmy angiel- 
skie nie skorzystają z otrzymanego 
zezwolenia na transport większej 
partji drzewa po Niemnie do Kłaj- 
pedy, gdyż rząd angielski tego ro- 
dzaju zezwolenia uważa za bezwar- 
tościowe, dopóki Litwa nie pozwoli 
Polsce utworzyć własne placówki 
konsularne ną litewskiem terytor- 
jum. Firmy angielskie gotowe są 

nów Zjedn. oprócz Wielkiej Bryta- 
nji“. „Daily Telegraph* pisze w 
sprawie listu Mellona, że autor 
przeoczył całkowicie fakt, że pod- 

czas, gdy spłata zobowiązań wojen- 
nych Wielkiej Brytanji zaciągniętych 
w Stanach Zjedn. rozłożona zosta- 
ła na długi okres 62 lat, plan Da- 
wesa obowiązywać będzie przez 
czas znacznie krótszy. 

Dziennik dodaje, że Mellon 
przemilczał jeszcze jeden uderzają- 
cy fakt, a mianowicie, że Wielka 
Brytanja, przyjmując zasady zawar- 
te wnocie Balfour'a skreśliła prze- 
szło 12 miljonów funt. szterl. ze 
sumy przypadających jej należności 
wojennych od sojuszników. 

Niemnie a Anglja. 
korzystač z uzyskanych koncesyj, O 
ile Litwa nawiąże dyplomatyczne, 
konsularne i komunikacyjne sto- 
sunki z Polską”. 

Ten sam dziennik donosi z Kłaj- 
pedy, że odmowa rządu angielskie- 
go skorzystania z koncesji na spław 
drzewa wywołała w tamtejszych 
sferach handlowych przygnębiające 
wrażenie. Kupiectwo klajpedzkie 
stale stwierdza, że taktyka Stoso- 
wana przez rząd litewski względem 
Polski, stawia cały handel kłajpedz- 
ki w krytycznej sytuacji. (cz) 

Jak głosowano nad biliem o Trade Union ach. 
LONDYN. 6 V. (Pat). Podczas wczorajszego głosowania po drugiem 

czytaniu nad billlem o Trade Union'ach przyjętym większością 215-tu 
głosów, konserwatyści głosowali solidarnie za bill'em, Labour Party- 
przeciwko. 

Głosy liberałów zostały rozbite. 39 głosowało przeciwko bill'owi, 
a T—za. Sir John Simon powstrzymał się od głosowania. 

Opozycja zapowiedziała dalsze wystąpienia przeciwko bili'owi w 
ciągu następnych etapów dyskusji parlamentarnej. 

, Labour Party zgłosiła dotychczas 200 poprawek do bill'tu w odnie- 
sieniu do całego szeregu postanowień projektu. Poprawki Labour Party 
mogą spowodować odesłanie bili'u do komisji. 

W kołach stronnictwa liberalnego sądzą, że po przyjęciu zasady 
projektu poprawki mogą spowodować lepszą konstrukcję przyszłej usta- 
wy. Komisja przystąpi do prac nad bill'em we środę przyszłego tygodnia. 

AGORY SR 

dądania К 1, 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Zarząd klubu Zw. L.-N. odbył 
wczoraj kilkugodzinne posiedzenie, 
w wyniku którego uchwalono zwró- 
cić się do Pana Prezydenta Rzpli- 

etej o zwołanie nadzwyczajnej sesji 
sejmowej na mocy art. 25 Kon- 
stytucji, w tym celu, by porozu- 
mieć się z prezydjami klubów sej- 
mcwych prawicy i centrum. 

Z REDUTY. 
„Junior“, komedja w 3 aktach, 

Brunona Winawera. 

W powojennem žyciu polskiem 
tyle można znaležė tematow do 
satyry obyczajowej, tyle kapitalnych 
w swoim rodzaju typów i zjawisk, 
które wystarczyłoby bodaj żywcem 
przenieść do utworu literackiego, 
aby wywołać efekt niechybny i sze- 
roki oddźwięk, że dziwić się nale- 
ży, iż rodzaj satyryczny tak mało 
stosunkowo jest uprawiany przez 
współczesnych powieścio- i kome- 
djopisarzy, najczęściej ograniczają- 
cych się do szybko tracącej na 
aktualności satyrze politycznej. 

Dzisiejsze życie zarówno publi- 
czne jak i prywatne czeka jeszcze 
na swego Arystofanesa. Cała nie- 
wyczerpana kopalnia tematów z tej 
dziedziny czeka na twórcę, który- 

  

Drymas Anglji W Poznaniu 
POZNAN, 6.V. (Pat). Przybyly 

wczoraj do Poznania J. E. prymas 
Anglji ks. kardynał Bourne wyje- 
chał dziś rano autem do Gniezna, 
gdzie zwiedził katedrę, po powro- 
cie zaś do Poznania był obecny z 
ks. prymasem Hlondem i kilku 
kanonikami kapituły na Targach 
Poznańskich. W sobotę ks. kard. 
Bourne wyjeżdża do Warszawy, 

by umiał „sercem zgryźć” to bujne 
i różnolite w treści i formie życie 
współczesne, przekuć je mocą swe- 
go talentu w dzieło sztuki O nie- 
przemijających wartościach i posta- 
wić współczesnym przedoczy. Do- 
tychczas pisarze nasi (a i obcy ró- 
wnież) doraźnie, feljetonowo „zała- 
twiają się" z rzucającemi się w o- 
czy bolączkami, wadami i yrzecha- 
mi naszego życia i naszych bliź- 
nich. Z powierzchni tylko i przy- 
padkowo „wyławia obserwacja co 
bystrzejsza poszczególne zjawiska 
obyczajowe i, nie sondując myślą 
głębszego nurtu, który niemi kie- 
ruje, zadawalnia się faktem samego 
połowu. 

Obserwacja i zmysł humoru, 
nie wzmocnione jednak głębszą 
refleksją i silniejszem odczuciem, 
niezdolue są, jak sądzę, wydać o- 
wocu naprawdę soczystego, a po- 
mimo cierpkości — pożywnego. 

1 

KUR JE R W- ILE NB B 1 

Zatarg niemiecko-liiewski w Kłajpedzie. 
BERLIN, 6.V. (Pat). Według doniesienia „Telegraphen Union", 

dzienniki niemieckie w Kłajpedzie, które zamieściły wiadomość o 

zajściu między gubernatorem okręgu kłajpedzkiego, a tamtejszym 
generalnym konsulem niemieckim d-rem Mudrą, zostały skonfisko- 

wane. 
Konfiskacie uległo również jedno z niemieckich pism ilustrowa- 

nych. 
Niemiecki konsul generalny dr. Mudra opuścił wczoraj Kłajpedę 

i wyjechał do Berlina. 5 

„Brihwa Seme“ przeciwko Zelensowi. 
RYGA. 6. V. (ATE). Dziennik „Brihva Seme“ krytykuje we wstęp- 

nym artykule działalność ministra spraw zagranicznych Zelensa, zarzu- 
cając mu, iż obawa przed Rosją dyktuje mu wszystkie jego zasadnicze 
posunięcia. 

Dziennik zwraca uwagę, że polityka zagraniczna nie jest oparta na 
podstawach dobra narodu. Polityka ta, kierująca się wyłącznie względa- 
mi gospodarczemi skończyć się musi bankructwem. Obawa przed Rosją 
jest—zdaniem dziennika—przesadna, szczególnie w wypadku, gdy Łotwa 
znałazła się w jednym szeregu z Estonją, Polską i Finlandją. 

Sowiety wysyłają do Łotwy delegatów 
gospodarczych. 

RYGA, 6.V (ATE). „Jaunakas Zinas* donosi z Moskwy, że w 
związku z toczącemi się obecnie rokowaniami sowiecko-łotewskiemi o 
traktat handlowy, rząd sowiecki zamierza wysłać na Łotwę delegatów 
gospodarczych, którzyby na miejscu ustalili, które fabryki łotewskie 
mogą wchodzić w grę przy projektowanych zamówieniach sowieckich. 

Według informacyj „Jatnakas Zinas* zamówienia sowieckie mają 
sięgać 2 milj. rubli w złocie i są obliczone na okres od 2—3 lat. 

Delegat Łotwy o układzie handlowym z Sowietami. 
MOSKWA. 6. V. (ATE). „Izwiestja* zamieszczają wywiad łotew- 

skiego delegata do rokowań z Rosją Bilmana, który oświadczył, że je- 

żeli Sowiety poczynią ułatwienia dla handlu łotewskiego, to Łotwa ze 

swej strony natychmiast umożliwi eksport sowiecki do Łotwy. 
Bezpośredniem zadaniem delegacji łotewskiej w Moskwie będzie do- 

prowadzenie do zawarcia układu prowizorycznego. 
Umowa prowizoryczna winna być zawarta na przeciąg 5—7 lat. 

Niezwłocznie po zawarciu układu prowizorycznego: winny się rozpocząć 
rokowania o definitywny traktat handlowy. 

W zakończeniu Bilman podkreślił, że obie strony mają prawo sto- 

sować w traktacie t. zw. klauzulę rosyjską, która dopuszcza ulgi, wy- 

kraczające poza ramy klauzuli największego uprzywilejowania aż do unji 

celnej włącznie. 

W sprawie pożyczki angielskiej dla 
Estonji. 

TALLIN. 6. V. (ATE). Wobec uchwalenia przez parlament ustawy, 

dotyczącej Rady Finansowej, minister finansów oraz przewodniczący ko- 

misji finansowej gen. Lajdoner wyjeżdża w sobotę w towarzystwie do- 

radcy finansowego rządu estońskiego Williamsona do Londynu w spra- 

wie uzyskania pożyczki dla Estonii. - 
Williamson jest doradcą, wyznaczonym na okres 3-letni. 

Uprawa bawełny na Ukrainie. 
RYGA, 6.V (ATE). Na Ukrainie w chersońskiej gub. były robione 

próby uprawy bawełny. Na polach nieprzygotowanych do uprawy przez 

zastosowanie irrygacji i bez użycia jakichkolwiek ułepszeń osiągnięto 

świetne wyniki: z jednej dziesięciny wyprodukowano 150 pud. bawełny, 

podczas gdy w Azji Środkowej, jak twierdzi prasa sowiecka, osiągnięto 
zaledwie 50 pudów. 

Prasa sowiecka pokłada wielkie nadzieje w związku z dodatniemi 

wynikami uprawy bawełny i zapowiada zełożenie kilku większych plan- 

tacyj. 
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„Dyplomatyczna* wizyta Hindenburga 
BERLIN. 6 V. (Pat). Prezydent Rzeszy Hindenburg wyjeżdża dziś 

wieczorem do Oldenburga, aby złożyć wizytę rządowi oldenburskiemu. 
Jak twierdzi komunistyczny „Welt am Avend", wyjazd ten ma na 

celu uchylenie się od zaproszenia, jakie organizacja Stahlhelmu wysto- 

sowała do prezydenta Hindenburga. ! 

Prezydent Hindenburg powróci z Oldenburga dopiero w poniedzia- 
łek wieczorem. . 

Zaprzeczenie. 
PARYŽ. 6 V. (Pat). „Petit Parisien* zaprzecza pogłosce, jakoby kon- 

ferencja ambasadorów zajmowała się na wczorajszem swem posiedzeniu 
żądaniem Niemiec zmniejszenia załogi wojsk okupacyjnych w Nadrenii. 

Dziennik dodaje, że aby konterencja ambasadorów mogła się tą 

sprawą zająć, musiałyby z odpowiedniemi wnioskami zwrócić się do 
niej rządy państw reprezentowanych w konferencji, w rzeczywistości zaś 
żaden z tych rządów kwestji tej nie poruszył. 
-———— W CE EEE CZ ZA, 

Wyrok na morderców prezydenta 
m. Łodzi. 

Donoszą z Łodzi, że Sąd Doraźny skazał sprawcę mordu popeł- 
nionego na osobie prezydenta miasta Cynarskiego Adama Walasz- 
czyka na śmierć przez rozstrzelanie. 

Sprawę Kazimierza Rydzewskiego, oskarżonego 0 udział w zbrod- 
ni, Sąd Doraźny postanowił skierować do rozpatrzenia w trybie zwy- 
czajnym. 

Obrońca Walaszczyka natychmiast po wyroku wysłał do Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej depeszę z prośbą o ułaskawienie. Pan Prezy- 
dent, jak się dowiadujemy, nie skorzystał z przysługującego Mu 
prawa łaski, wobec czego wyrok będzie w  przepisanym 
terminie wykonany. 

Bruno Winawer, autor z powo- 
dzeniem granego w Wilnie „Roz- 
tworu prof. Pytla" i kilku niejed- 
nokrotnie na różnych scenach wy- 
stawianych komedyj, jest typem u- 
talentowanego i dowcipnego intel- 
lektualisty, który ćwicząc umysł w 
naukach ścisłych (z zawodu, jeśli 
się nie mylę — fizyk) uprawia jed- 
nocześnie komedjopisarstwo gwoli 
zadośćuczynieniu swemu umysło- 
wi obserwacyjnemu. Czyni to z za- 
cięciem i humorem, demaskując co 
grubsze paradoksy naszego życia 
powojennego. Nie mieści się bo- 
wiem ono w żadnych racjonalistycz- 
nych formułkach tak niezawodnych 
w dziedzinie zjawisk fizykalnych. 

Tam w pracowni wśród skom- 
plikowanych niemniej od życia 
zjawisk naukowych a--b=c, zaw- 
sze i o każdej porze dnia i nocy, 
tutaj w  zbiorowisku ludzkiem 
a+-b==s, albo niczemu się nie rów- 

na, zaleźnie od godziny, kursu 
giełdowego, zdrowia ciotki lub 
konjunktur politycznych. Można 
się uśmiać dowolil Więc autor 
„Juniora“ śmieje się do rozpuku i 
pisze „Tematy i warjacje", „Dok- 
tora Przybrama*, gdzie natrząsa 
się nad głupotą ludzką z wyżyn 
swej niezawodnej, jak mniema, 
ścisłej logiki. 

Nie wiem, czy „Junior“ byl 
grany już gdziekolwiek poza Wil- 
nem i jakiego doznał przyjęcia u 
publiczności i krytyki. To tylko 
wiem, że jest to komedja znacznie 
słabsza, od poprzędnio granych 
utworów tego autora. Jest to, krót- 
ko mówiąc, udramatyzowany: felje- 
ton satyryczny, jakie en miniature 
raz po raz można oglądać na scen- 
kach warszawskich  teatrzyków: 
„Perskiego Oka“ lub „Oui pro 
quo*. Jeżeli autor miał w tym wy- 
padku jakieś poważniejsze zamiary, 

Praedł wyborami i Ralį 
Regulamin wyborów. 

W myśl regulaminu wyborczego 
do rad miejskich z dnia 25 czerw- 
ca 1919 r. przeprowadzeniem wy- 
borów kieruje Komitet Główny Wy- 
borczy, składający się z przewod- 
niczącego, mianowanego przez wo- 
jewodę, oraz członków powołanych 
przez przewodniczącego z pośród 
korzystających z biernego prawa 
wyborczego. Główny Komitet wy- 
borczy ma prawo podzielić miasto 
na obwody głosowania i wyznaczyć 
dla każdego obwodu miejscowy 
Komitet wyborczy w liczbie 5 człon- 
ków. Wszelkie koszta związane z 
przeprowadzeniem wyborów po- 
krywa główny Komitet wyborczy z 
funduszów miejskich. Miejscowa 
władza administracyjna obowiązana 
jest udzielić Komitetowi wyborcze- 
mu pomocy organów policyjnych. 

Całą akcję przygotowawczą do 
wyborów obowiązany jest przepro- 
wadzić Magistrat, z którym współ- 
działać mają również organa admi- 
nistracyjne. Magistrat obowiązany 
jest sporządzić dla miasta, względ- 
nie dla każdego obwodu głosowa- 
nia, w porządku alfabetycznym li- 
sty osób upoważnionych do głoso- 
wania. 

W listach tych powinny być 
podane imię, nazwisko, wiek (wszy- 
stkich tych, którzy ukończyli 21 lat 
życia do 20 b. m. 1927 r.), zawód 
i mieszkanie wyborcy. 

Osobno winny być sporządzo- 
ne spisy osób pozbawionych czyn- 
nego prawa wyborczego. Sporzą- 
dzenie listy osób uprawnionych do 
głosowania wymaga skrupulatnego 
i sumiennego wykonania. 

Od tego zależy prawidłowość 
samej akcji wyborczej i zapobie- 
gnięcie ewentualnym reklamacjom, 
z jakiemi mogą się zgłaszać wy- 
borcy do komitetów miejscowych. 

Na koszty, związane z przepro- 
wadzeniem wyborów do Rady Miej- 
skiej, do budżetu miejskiego na rok 
1927--28 wstawionych zostało 30000 
zł. Z kredytu tego opłacony będzie 
personel układający listy wybor- 
ców, druki, obwieszczenia i plaka- 
ty oraz członkowie obwodowych 
komisyj wyborczych. 

Personel układający listy wy- 
borców będzie zmobilizowany za 
pośrednictwem Państw. Urz. Pośr. 

Miejskiej. 
Pracy z licznego grona bezrobot- 
nych pracowników umysłowych. -—-- ( 

U kupców chrześcijańskich. 
Zarząd Chrześcijańskiego Związ- 

ku Kupców w Wilnie wszczął akcję, 
mającą na celu stworzenie bloku 
wyborczego z innemi chrześcijań- | 
skiemi organizacjami gospodarcze- | 
mi. Hasłem naczelnem bloku ma 
być żądanie obrony narodowych 
interesów polskich sfer gospodar- 
czych. Związek kupców zdecydo- 
wany podobno jest jednak nie za- ^ 
wierać bloku wyborczego z jaką 
by nie było partją polityczną. (cz) 

U pepesowców. 
Agitację przedwyborczą rozpo- 

częli już pepesowcy. Między inne 
mi prowadzą oni agitację wśrod 
ludności włościańskiej, zamieszka- | 
łej na przedmieściach, gdzie agitu- 

ją, odwiedzając często poszczegól- 
ne mieszkania. (cz) 

Akcja przedwyborcza wśród | 
Rosian. 

Rosjanie, zamieszkujący w Wil- 
nie, którzy dotychczas nie wyka- 
zywali większego zainteresowania 
wyborami do Rady Miejskiej, 
w ostatnich dniach rozwinęli bar= 
dzo ożywioną aktywność w tym 
kierunku. 
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Utworzony został specjalny Ko- | 
mitet Wyborczy, do którego wszedł 
cały zarząd Rosyjskiego Zjedno- 
czenia i kilku działaczy, którzy nie 
weszli 
czenia. 

W niedzielę, dnia 8 b. m. od 
będzie się posiedzenie wspomnia”| 
nego komitetu. 

Na posiedzeniu tem zapadnie, 
decyzja, czy miejscowe społeczeń* 
stwo rosyjskie pójdzie do wybc* 
rów samodzielnie, czy też wejdzić | 
do jednego z bloków. 

Gdy chodzi o blokowanie się, _ 
to jak się dowiadujemy, Rosjanie 
zamierzają przedewszystkiem połą; | 
czyć się z grupą  starowierów || 
Białorusinami, których w Wilnie 
jest mała garstka. W żadnym jed | 
nak wypadku nie zblokują się 7 
Żydami, Endecją lub Chadecją. 

Utworzony rosyjski Komite“ 
Wyborczy liczy na otrzyma! 
dwóch mandatów ' w przyszłej I 
dzie Miejskiej. 

k 

Uchwały Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 6.V (Pat.) W pią- 

tek dn. 6 maja rb. odbyła się pod 
przewodnictwem p. wice-prerajera 
prof. K. Bartla posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem po załat- 
wieniu szeregu drobnych spraw 
uchwalono projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej w spra- 
wie podwyższenia o 10 proc. za- 
opatrzeń osób uprawnionych do 
pobierania zaopatrzenia na mo- 
cy ustawy inwalidzkiej z dnia 18 
marca 1921 r. Pozatem Rada Mi- 
nistrów uchwaliła projekt rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej w sprawie zniesienia artyku- 
łów 11 i 12 ustawy o środkach 
zapewnienia równowagi budżeto- 
wej z dn. 22 grudnia 1925 r. Po- 
nadto uchwalony został projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej w sprawie zmiany 
przepisów o opłatach adwokatów 
i komorników sądowych na obsza- 
rze sądów apelacyjnych w Poznaniu 

„| Toruniu oraz sądu okręgowego w 
Katowicach, oraz projekt rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej w sprawie zmiany niektórych 
postanowień ustawy o osobistych 
świadczeniach wojennych. W końcu 
Rada Ministrów uchwaliła, na wnio- 
sek ministra Robót Publicznych. 
projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczplitej o ustaleniu szerokości 
dróg publicznych na obszarze Rze- 
czypospolitej Polskiej. 
ZEREM OCT 4 A EET CY CANOE 

Wstępojcie do Związku Strzeleckiegił 

jeżeli chciał ukazać dysonans dwóch 
pokoleń w dobie powojennej (od- 
nosi się wrażenie, iż nieobcy był 
mu ten zamiar), to stwierdzić trze” 
ba, iż niezupełnie mu się to uda- 
ło. Zbyt pośpiesznie i szkicowo 
cała rzecz została potraktowana, 
by widz mógł się przejąć intencja” 
mi pisarza. 

Frydląd-senjor, właściciel domu 
bankowego, pogrążony po uszy w 
swych interesach, jest tu do pew- 
nego stopnia figurą tego bzika ko- 
mercjalnego, jaki po wojnie ogar- 
nął starsze pokolenie, a raczej licz- 
ny jego odłam. Waluty, towar, 

ełda, akcje—oto elementy jego 
myślenia. Frydląd junior, tytułowa 
postać komedji reprezentuje bzik 
sportowy: rekordy, footbal, boks, 
tennis, mecze i t. p. Mira Sahib 
jest ofiarą bzika spirytystycznego. 
A więc przez dwa akty mówi tylko 
o medjach, metaplazmach, transie, 

\ 

Polacy z Ameryki u P. Prezydentė | 
kzplilej. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Wczoraj o g. 11 przed połudn|- 
Pan Prezydent Rzplitej przyjął na 
Zamku wycieczkę Polaków amery” | 
kańskich w liczbie 200 osób, która 
złożyła głowie Państwa hołd w i*| 
mieniu Polonii amerykańskidj. 

W sprawie. pożyczki zagranicznej. | 
W prasie ukazują się ostat 

coraz częściej różnego rodzaju mi“ | 
formacje, dotyczące rokowań finan 
sowych z amerykańskiemi sferami | 
bankowemi, z powołaniem się na 
różne, rzekomo miarodajne, koła: 
W związku z tem Ministerstwo | 
Skarbu stwierdza, że z natury rze) 
czy tego rodzaju pertraktacje mu-| 
szą być zachowywane w ścisłej ta” 
jemnicy. Wobec powyższego, przed” | 
stawiciele prasy nie otrzymują 
nie mogą otrzymać w M-stwie Skai 
bu żadnych w tej sprawie inform + 
cyj. Wiadomošci podawane przep; 
prasę nie odpowiadające istotnemi/ 
stanowi rzeczy, a tembardziej in” 
formacje o rzekomo zachodzących 
na tle rokowań finansowych roz”| 
bieżnościach poglądów w rządzie, 
wywołują zbyteczny niepokój w © 
pinji publicznej i przynoszą szko 
dę pracy rządu. : 

* 

Nie dha o swoją ojczyznę ten, kto nić, 
jest członkiem Ligi Morskiej i Rzeczne 

ekierkach i zagrobowych rewelač“ 

jach. Te trzy czynniki skłócił Wina” 
wer w swej retorcie, ale nie połączyć 
się one w jedną substancję. TU 
już wina eksperymentatora: alb 
wziął porcje nieodpowiednie, pro) 
porcjj nie zachował, albo rozczy” 
był nieodpowiedni. A szkoda. Skład 
niki dla doświadczenia wybrane 
stały dobrze. 

Poszczególne role zagrane 
stały zupełnie poprawnie, cal 

   

  

    

  

    

    

   
   

Może nie zaszkodziłoby szyb: 

nieco tempo, zwłaszcza w drugi 

i trzecim akcie. Na pierwszy pla 
wysunął się odrazu pa tem per: 

mentu i rozmachu Frydląd juni 
trzymający się zdala od szar 

Mira Sahib, ujmująca swemi 

runkami i grą, wreszcie ojciec | 

niora, dobry w: chwilach aa 
‚ Т. & @ 

№ 

do wspomnianego Zjedno-| | 
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Žycie gospodarcze. 
и a Polska na międzynarodowej konferen- 

+ cji ekonomicznej w Genewie. 
ja 
; W dn. 5-g0 m. b. związku Z 1 

» | punktem obrad, obejmującym sy- 

tuację ekonomiczną Światową, de- 

legacja polska złożyła na konie- 

rencji deklarację treści następują- 

ce]: 

1. Sytuacja ekonomiczna Świa- 

° ta w dobie powojennej, a zwłasz- 

" cza sytuacja ekonomiczna Europy, 

z pozostawia wiele do życzenia. Jak- 

3 kolwiek określimy obecny stan go- 

) spodarczy świata, możemy w kaž- 

dym razie powiedzieć, że kwestja 

| t zw. „Sanacji gospodarczej” sta- 

4a się bardzo aktualną. 
: Jako cel tej sanacji przyjmuje- 

my polepszenie dobrobytu ludzkoś- 

„ | "ci w sensie zwiększenia i demo- 

R kratyzacji tego dobrobytu. 

: 2. Środkiem osiągnięcia powyż- 

Szego celu będzie: a) wzmożenie i 

| 

a 
h | „+ 
p. 

ja 
p 
d 
- 

d | racjonalizacja produkcji w najszer- 
' szem znaczeniu tego złowa Oraz 

„ | b) powiększenie zdolności nabyw- 
у czej zarówno całych narodów, ja- 

a koteż jednostek ludzkich, 
3. Chodzi przedewszystkiem 0 

rozszerzenie rynków zbytu, co wią- 

że się zezwiększeniem siły nabyw- 
n Z 

czej ludności wewnątrz kraju i ze 

„1  wzmożeniem potrzeb narodów, sto- 

ję jących na niższym szczeblu kultury. 

д „Ježeli mielibyšmy do czynienia 

e z jednej strony z krajami wyłącz- 

ja nie wysoko uprzemysłowionenni, a 

z drugiej z wyłącznie rolaiczemi i 

s to takiemi, w których produkcja 

przemysłowa nie może się rozwi- 

jać skutkiem braku naturalnych wa- 

runków ku temu, nadmiar zaś lud- 

ności nie potrzebuje szukać ujścia 

„| do przemysłu, to kwestja rozwią- 

e zana byłaby z łatwością. W tym 

; wypadku naležaloby przedewszyst- 

kiem dążyć do zniesienia rynków 

  

2 zbytu. 
s Jeżeli weźmiemy pięć najbar- 

| dziej uprzemysłowionych krajów 

ej (Anglia, Stany Zjednoczone, Fran- 
| cja, Belgja i Niemcy), to eksport 

1 ich wzajemny wynosił w 1913 ro- 

+, ku (ostatni normalny rok). Nie- 

2 miec: 34.6 proc. całego eksportu, 

Anglji 25,2. proc.) Belgji 78,3 proc., 

Francji 56,0 proc. 
Powyższa teza stanie się bar- 

dziej zrozumiałą, gdy zważymy, że 

państwa wysoko uprzemysłowione 

ii muszą wywozić nietylko gotowe 

1 towary, lecz również artykuły wy- 

soko-wartościowe oraz środki pro- 

dukcji, a więc instalować przemysł 

w krajach mniej uprzemysłowio- 

Ž nych. 

1 Wszelka zatem teza rozszerze- 

| nia rynków zbytu, wysuwana czy 

to w imię konieczności zadość- 

uczynienia zasadzie międzynarodo- 

wego podziału pracy, czy też ja- 

kiejkolwiek innej kosztem istnieją 

cych przemysłów w krajach mniej 

uprzemysłowionych lub kosztem 

zaniechania rozwoju w tych kra- 

jach przemysłu, mającego natural- 

ne warunki rozwojowe, musi być 

poddana poważnej rewizji, gdyż 

można minąć się z celem, kryjąc 

niebezpieczeństwo wyjałowienia po- 

0 jemności pewnych rynków. 
4. Dła krajów, dbających o ryn- 

ki zbytu, nie może być obojętną 

‚ 

o 

| za waluty w kraju konsumen- 
| cie. 
1 4 Jak długo waluta jest chwiejna 

i wykazuje tendencję zniżkową, im- 

port z natury rzeczy musi być 

nikły. 
И Bezwzględna konieczność sta” 

bilizacji waluty została powszech- 

h nie i bezspornie uznana jako jeden 

A z naczelnych postulatów powojen- 

е nej polityki gospodarczej. 

; 5. Za drugi zkolei co do waž- 

ności postulat, gospodarka šwia- 

towa powinna postawić możliwie 

najbardziej intensywne wykorzysta” 

nie wszystkich naturalnych sił pro- 

dukcyjnych poszczególnych krajów, 

zwłaszcza tych, w których nie są 

| one dotychczas wyzyskane Ww do- 
statecznej mierze. Sprostać zadaniu 
temu można, zasilając kapitałem te 

kraje. 
Podaż pozostałych po wojnie 

| SPRAWY PODATKOWE. 

JE Podatki w maju. 

Ministerstwo Skarbu przypomi- 
na płatnikom, że w miesiącu ma- 

ju r. b. przypadają do zapłaty na- 

stępujące podatki bezpośrednie: 1) 
w ciągu miesiąca «naja: wpłata 

państwowego podatku od nieru- 

chomości miejskich i niektórych 

wiejskich za kwartał 1-szy r. b.; 
2) do 15 maja: wpłata podatku 

przemysłowego od obrotu, osiąg- 

niętego w poprzednim miesiącu 
przez przedsiębiorstwa handlowe I 

1 П kategorji i przedsiębiorstwa 
przemysłowe I—V kategorji. pro- 

wadzące prawidłowe księgi handlo- 
we oraz przedsiębiorstwa sprawoz- 
dawcze; 3) do 15-go maja: wpłata   

światowej kapitałów rozporządzal- 

nych jest dałeko mniejsza, niż po- 

pyt na nie. Ześrodkowały się one 

w innych, niż przed wojną centrach 

i zasilają przedewszystkiem  pań- 

stwa wysoko uprzemysłowione. 

6. W powyższych rozważaniach 

staliśmy cały czas na gruncie ściśle 

gospodarczym; żądanie słusznej 

ochrony rynków narodowych wy* 

pływa jednak również i z ogólnie 

znanych politycznych przesłanek, Z 

których niewątpliwie najważniejszą 

jest: konieczność posiadania pew- 

nych gałęzi przemysłu ze względu 

na ogólne bezpieczeńsiwo pań- 

stwowe. 
1. Mówiąc o produkcji wogóle, 

mieliśmy na względzie w pierw- 

szym rzędzie produkcję przemy- 

słową. 
W krajach jednak wyłącznie lub 

przeważnie rolniczych podniesienie 

zdolności nabywczej ludności jest 

równoznaczne z podźwignięciem 

rolnictwa. Zagadnienie to jest szcze- 

gólnie ważne dla Europy z uwagi 

na to, że w całej Europie, a zwła- 

szcza w wymienionych krajach, 

produkcja rolnicza jest niższa od 

przedwojennej, a rozwój jej nie 

dotrzymuje kroku przyrostowi lud- 

ności Europy i rozwojowi konsum- 
cji płodów rolnych. 

I tu punkt ciężkości zagadnie- 

nia leży w kwestji dostatecznego 

dopływu kapitału, ściślej mówiąc 

w zorganizowaniu diugotermino- 
wego kredytu rolnego. 

8. Stosunki ludnościowe w ży- 

ciu gospodarczem świata grają 

pierwszorzędną rolę. Popyt i po- 

daż rąk roboczych stwarza stałe 

prądy emigracyjne, które wpływać 

mogą w ten czy inny sposób na 

popyt i podaż towarów, jak w 
krajach emigracji, tak i w krajach 

imigracji. 
Największy przyrost naturalny 

wykazuje naogół ludność rolnicza. 
Ludność ta w krajach, posiadają- 

cych rozwijający się przemysł, 

znajduje w pierwszym rzędzie Od- 
pływ do przemysłu, dalszy nad- 
miar, nie mogący znaleźć zatrud- 
mienia w przemyśle, musi emi- 
grować. 

Zatamowanie rozwoju przemys- 
łu w krajach o strukturze gospo” 

darczo-mieszanej może tylko zwię- 

kszyć kadry gotowe do emigracji. 
Jakkolwiek restrykcyjne zarzą” 

dzenia dla krajów imigracyjnych 

wydają się bardzo niekorzystnemi, 
jednak ustanowienie kompletnej 
wolności emigracji nie jest chwilo” 
wo do pomyślenia. 

9. Sanacja gospodarcza Świata, 

a przedewszystkiem Europy, przed- 

stawia niezmiernie skomplikowany 

problemat, nie dający się rozwią- 

zać przez zastosowanie ogólnych 

doktryn. Jedynie dzięki stałej i 

ciągłej współpracy narodów po- 
szczególne kwestje, dotyczące Sa- 

. nacji gospodarczej, mogą być po- 
trochu, skutecznie rozwiązywane. 

Mamy tu na myśli obok trak- 
tatów handlowych, które są jednak 
głównym regulatorem międzynaro- 
dowych stosunków gospodarczych, 
permanentne porozumienia ster 
gospodarczych, względnie porozu- 
mienia sfer gospodarczych, względ- 
nie porozumiewania się bezpośred- 
nio zainteresowanych zarówno co 

do regulowania produkcji, jak też 
racjonalnej repartycji kapitałów. 

Główne podstawy i zasady 
współpracy powinny być ustalane 
przez pewne stałe ciała międzyna- 
rodowe. Ograniczyć się do zwoły- 
wania jedynie konferencyj nie po- 
dobna. 

Spodziewamy się, iż obecna 
międzynarodowa konferencja eko- 
nomiczna jest pierwszym ogniwem, 
w łańcuchu powyższego współdzia- 
łania, które winno być utrwalone 
pod egidą Ligi Narodów, bądź 
przez stałe jej organy, bądź przez 
specjalne, dla poszczególnych mię- 
dzynarodowych spraw gospodar- 
czych, powołane. 

  

podatku przemysłowego od obro- 
tu za rok 1926 przez wszystkie 
przedsiębiorstwa handlowe i prze- 
mysłowe oraz zajęcia przemysło- 
we w wysokości kwot, wymienio- 
nych w nakazach płatniczych; 4) 
podatek dochodowy 0d uposażeń 
służbowych; emerytur i wynagro- 
dzenia za najemną pracę—w ciągu 
1-miu dni po dokonaniu potrą- 
cenia. 

Nadto płatne są zaległości z ty- 
tułu podatku majątkowego oraz 
podatku, na które płatnicy otrzy- 
mali nakazy płatnicze z terminem 
płatności w miesiącu maju r. b. 
tudzież kwoty, odroczone i rozło- 
żone na raty, z terminem płatnoś- 
ci w tymże miesiącu. 

KURIE TF У ГЕВ о 

Ю М М. Wiešci i obrazki z kraju 
Niema chyba bardziej „fotoge- 

nicznego“ miasta niž Wilno. Daw- 

no już powinnoby ukazać się na e- 

kranie, niestety dopiero teraz je tu 

ujrzeliśmy. Niedawno założone w 

Wilnie, ruchliwe tow. „Światfilmn* 
zrobiło kilka ładnych zdjęć z wi- 
doków Wilna, niedawnej uroczys- 
tości ośmiolecia jego wyzwolenia 

w d. 19. IV., oraz zawodów Spor- 

towych w dniu tejże uroczystości. 

W poniedziałek po południu od- 

był się w sali miejskiej pokaz tych 

pierwszych wileńskich filmów. O- 

prócz wspomnianych już zdjęć, był 

tam jeszcze jeden film z rodzaju 

naukowych, przedstawiający prze- 

bieg pracy w zakładzie litograficz- 

nym. Za „modei* posłużył zakład 

p. Łaskowa w Wilnie, którego ©- 

becni na pokazie mieli okazję raz 

w życiu oglądać podwójnie, miano- 

wicie na ekranie i na sali z zado- 
woleniem obserwującego sfilmowa- 

ną swoją osobę na tle zakładu. 

Wszystkie zdięcia były b. udat- 

rei gdyby jeszcze korekta napisów 

była nieco lepsza nicby nie pozos- 

tawało do życzenia chyba — życze- 

nie tow. „Świaifilm* jaknajszybsze- 
go i najświetniejszego rozwoju któ- 

re i teraz składamy. 
Oceniając znaczenie faktu poja- 

wienia się Wilna na ekranie (z pun= 

ktu widzenia naszego regjonalizmu 

zwłaszcza) wyrażamy nasze szczere 

uznanie tow. „Światfilm* za jego 
inicjatywę w tej sprawie oraz za 

jej zrealizowanie mimo licznych ©- 

gólnie istniejących trudności natury 

finansowej, Cieszymy się również, 

że naszemu ubogiemu  przemysło- 

wi filmowemu przybyła nowa, raj- 

lepsze nadzieje rokująca gie 
sk. 

a 

DO SZ. CZYTĘLNIKÓW 
zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc 

dla biednej osoby, pozostającej z rodzi- 

ną bez żadnych środków do życia. Jedy- 
nym ratunkiem byłoby wykupienie ma- 

szyny do szycia z zastawu, Łaskawe 

ofiary upraszamy składać w Administra- 

cji „Kur. Wil.*, ul. Jagiellońska 3, od 
godz. 9—3 popoł. 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 6-go maja 1927 r. 

w hurcie. 

          

  

w Wilgie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 41-51 
Owies 42—45 

Jęczmień browarowy 44—48 
na kaszę 38—42 

Pszenica 55—58 

Oleje: 
Iniany 2.30 
pokost 2.50 
makuchy 42—45 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 110—120 
„ żytnia 50 proc. 80—90 
„  TAZOWa — 

Mięso 
wołowe za 1 kg. 2.10 

cielęcina 1.80—1.90 
baranina 2.90—3.00 
wieprzowina 3.00—3.20 
ges 12—14 
aczki 6.00—8.00 

indyki 20—22 

Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.30 
smalec wieprzowy 4.50—4.80 

Nabiał : 
masło niesolone 130—7.80 

solone 5.50—6.00 
śmietana za 1 litr 2.20—240 
twaróg 1.50—2.20 
Jaja za 10 sztuk 1.50—1.60 

Skóry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa) 
za | kg. 10.00—14,00 
chrom za stopę 2.10—4.50 
кетха —„ 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosna 10—14 

brzoza 11—14 

Ceny na gietdzie warszawskiej: 
Żyto 100 kgl. . . 52—53 
Pszenica. . . . 58—60 
Jęczmień browar. — 
Jęczmień na kaszę 14 
Owies . . . . . 44—45 

  

Gielda Wiieńska w dniu 
5. V. r.b. 

żąd. 
8,94 

płac. tranz. 

8,92 Dolary St. Zjed. 
Ruble złote 
8% L. Z. Państ. B-ku 

Roln. za 100 zł. 
Dolarówka za 5 dol. 
Listy zastaw. Wil. B. 

jemsk. zł. 100 51,10 

Giełda Warszawska w dniu 
5-V. b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż kupno 
892 8,94 8,90 

II. Dewizy 
43,47 43,36 
8,93 8,91 

35,05 34,96 
26,50 26,44 
172,05 „48 171,63 
47,19 47,31 47,07 

AKCJE 
Bank Handlowy 
Bank Polski 164,00—161,00 
Związ. spółek zarobk. 110,00—107,00 
Lilpop 34,50—32,60—33,00 
Ostrowiec 89,50—90,00—89,00 
Modrzejów 12,50—11,90—12,00 

4,63 

158,52 (92/0) 
— 5400 

Dolary 

Londyn 
Nowy-York 
Paryž 
Praga 
Genewa 
Rzym 

9,25—8,95 

NOWOGRÓDEK. 

Uroczystości trzeciomajowe. 

Przygotowania do uroczystości 

Święta Narodowego rozpoczęto u 
nas dość późno, gdyż czekano na 

inicjatywę miejscowego Koła Pol- 

skiej Macierzy Szkolnej, która tra- 

dycyjnie obchód ten organizuje. 

Jednakże P. M. Sz. dość długo nie 

przejawiała żadnej inicjatywy tak 

że inne organizacje, a mianowicie: 

Okręgowy Związek Strzelecki, Zwią- 

zek Inwalidów, Okręgowy Związek 

Kółek Rolniczych, Związek Pol- 

skiego Nauczycielstwa Szkół Po- 

wszechnych, Związek Młodzieży 

Wiejskiej i Kasa Spółdzielcza w 

Nowogródku zaprosiły na posie- 

dzenie organizacyjne przedstawi- 

cieli wszystkich organizacyj spo- 

łecznych działających na terenie 

Nowogródka bez względu na naro- 
dowość. 

Na zebraniu tem wyłoniono 

Wydział Wykonawczy W składzie 

następującym: przewodniczący P. 

wice-wojewoda Parfjanowicz i człon- 

kowie: p. Hryniewska, p. Bogat- 

kowski, ks. Bukraba, p. Czecho- 

wicz, p. Safarewicz, p. Salomon, 

p. Skrebiec, p. Białkowski i p. 

Zdżarski. Wydział Wykonawczy 

po dokooptowaniu dwóch człon- 

ków a mianowicie p. L Muzyczkę 

ip. Z. Lis-Bankiewicza energicz- 
nie zabrał się do pracy, przygoto- 

wując bardzo obszerny program 

obchodu. 
Na nieszczęście niepewna po- 

goda przed południem w dniu 3-g0 

maja i ulewny deszcz pod wieczór 
uniemożliwiły wykonanie całego 

programu. 
Uroczystość przedstawiała się 

następująco: dnia 2-g0 maja wie- 

czorem capstrzyk po ulicach mias- 

ta orkiestry straży ogniowej w a- 

syście wszystkich organizacyj przy- 

sposobienia wojskowego. 
Dzień 3-go maja rozpoczęły u- 

roczyste nabożeństwa w Šwiąty- 

niach wszystkich wyznań; po na- 

bożeństwach ustawiły się na ryn- 

* ku organizacje przysposobienia woj- 

skowego w imponującej ilości 450 

osób; reprezentowane były nastę- 

pujące organizacje: Hufiec szkolny, 

Związek Strzelecki, Sokół, harce- 

rze i harcerki, Towarzystwo Ochro- 

ny Zdrowia. Raport złyżył panu 

wojewodzie komendant okręgu no- 

wogródzkiego Związku Strzeleckie- 

go p. Muzyczka. 
Po raporcie do zebranych or- 

ganizacyj, szkół i ludności przemó- 

wił p. Machaj osadnik wojskowy, 

mówiąc o Konstytucji 3-g0 maja 

i nawiązując do obecnych wypad- 

ków i targów partyjnych, które 

Marszałek Piłsudski ukrócił. Prze- 
mówienie zakończył okrzykiem na 

cześć Rzeczypospolitej Polskiej i 

Jej Twórcy i Obrofńicy Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

Po przemówieniu odbyła się 

przed panem wojewodą defilada 

organizacyj przysposobienia woj- 

skowego wywołując zachwyt ze- 

branej ludności. 
Po południu miały się odbyć 

zawody sportowe i ludowe zaba- 

wy, jednak, że z powodu ulewne- 

go deszczu odbył się jedynie bieg 

uliczny. W biegu tym zwyciężyli: 

I Bujak, II Sadkowski — obyd- 

waj ze Związku Strzeleckiego, HI 

Rewkowski—harcerz, IV Jarmuło- 

wicz i V Tabortowski—obydwaj z 

hufca szkolnego. Nagrody bezpo- 

średnio po biegu—wręczył ZWy- 

cięzcom p. wojewoda Beczkowicz. 

Całe miasto na dzień ten ude- 

korowano, przyczem  wyróżniało 

się gimnazjum Białoruskie, bogato 

udekorowane jedliną i oświetlone. 
mc. 

ŁUKÓW. 

Ciekawe stosunki w Sejmiku 
Łukowskim. 

Pęd ku oszczędzaniu grosza 

staje się powszechnym. Oszczę- 

dzają też i samorządy, starając się 

likwidować prowadzoną nieraz bar- 

dzo rozrzutną gospodarkę. Nie 

wszędzie jednak Oszczędności idą 

o właściwej drodze, Oto Sejmik 

ukowski kilka lat oszczędzał na 

tem, że nic nie dawał na pracę w 

dziedzinie rolnictwa. 
W obecnym roku budżetowym 

Sejmik Łukowski podobno mniej 

oszczędza na rolnictwie, robi zaś 

oszczędności więcej racjonalne, 

skreślając niepotrzebne etaty róż- 

nych referentów bez określonej 
funkcji. Takim był etat niejakiego 

p. Pustjana, który pobierał uposa- 
żenie w. VII czy VIII kat. z dodat- 
kiem sejmikowym. Sejmik skreśla- 
jąc etat referenta, wyznaczył etat 
kancelisty, co w zupełności pokry- 
wało pracę p. Pustjana. 

Ciekawe, jak Wydział Powiato- 
wy przejmuje się oszczędnościami 
Sejmiku. Oto zwalnia p. Pustjana 
ze stanowiska referenta i przyjmu- 
je go na stanowisko kancelisty, 
ale z dotychczasowemi poborami, 

— słowem kancelista VII st. płacy. 

Widocznie ten pan jest czyimś 
pupilkiem w Wydziale, a opiekun 
ma wpływy. 

Znany jest p. Pustjan na tamt. 

terenie ze zwalczania Związku Kó- 

łek Rolniczych i wogóle placówek 

o charakterze demokratycznym, 
natomiast często pisuje do pism 
prawicowych sprawozdania wysła- 

wiające działalność Wydz. Powia- 

towego. Jako jeden z czynnych 

członków Zarządu  Kooperatywy 

Spożywców Urzędników Państwo- 

wych przyczynił się najwięcej do 

jej likwidacji przez bankructwo. 

Nie na tem kofńiczą się oszczę- 

dności tegoż Wydziału Powiatowe- 

go. Otóż Wydział nabył radjo za 

1500 zł., które stoi w biurze jako- 

by dla użytku członków. Pytanie— 

kto korzysta z drogiego radja — 

czy urzędnicy Wydziału podczas : 

urzędowania, czy interesanci, czy ; 

też czł. Sejmiky i kiedy — boč po 

skończonym urzędowaniu biuro nie 23 
jest czynne. Wniosek jest taki, Że | 
albo aparat stoi bez użytku, albo 

korzysta ktoś prywatnie, wtenczas 

kiedy na terenie są Domy Ludowe , 
i inne stowarzyszenia, które z bra- 

ku własnych Środków nie mogą 
zdobyć się na radjo. © 

Robiąc tę krótką wzmiankę i. 
poruszając tych parę spraw, a jest 

ich tam więcej, sądzimy, że obecny +: 

pan wojewoda Remiszewski w 

prędkim czasie zainteresuje się sto- | 

sunkami Łukowskiego Sejmiku, a 

Woj. Wydział Samorządowy wska- 

że Sejmikowi Łukowskiemu na 
niewłaściwą gospodarkę tegoż. M. «: 

$ cieczce wynosić będzie złotych 20. 
„. Przy zapisie należy wpłacić tytu- GRODNO. 

Agitacja antyżydowska. 

„N. Dziennik* podaje następu- 

jącą wiadomość: : 

Mogłoby się zdawać, że w baj- 

ki o „mordach rytualnych” nikt 

już nie wierzy nawet. wśród kół 

antysemickich. Jest jednakże ina- 

czej, Od czasu do czasu usiłują 

różni nieuczciwi egitatorzy nadal 

szerzyć wśród ludności włościańskiej 

i małomiasteczkowego pospólstwa 

niemądre przesądy. 

I tak rozpuściło antysemickie 

piśmidło „Nowe Życie* w Grodnie 
plotkę o mordzie rytualaym w 

Szczuczynie, miasteczku położonem 

między Grodnem a Lidą. Cała ta 

historja okazała się oczywiście 

zmyślona, ale tylko dzięki inter- 

wencji policji, nie doszło do an- 

tyżydowskich wykroczeń. : 

Gazetkę „Nowe Žycie“ wydaje 
przywódca chadecji ksiądz poseł 

Kaczyński. (cz) 

W sprawie wyborów do Kasy 

Chorych w Grodnie. 

W najbliższych dniach przyby- 

wa z Warszawy do Grodna dyrek- 

tor Okręgowego Urzędu Ubezpie- 

czeń, p. Siwik, celem wizytacji tu- 

tejszej Kasy Chorych. 

Przyjazd p. Siwika do Grodna 

pozostaje podobno w związku z 

określeniem terminu wyborów do 

miejscowej Kasy Chorych. (cz) 

Były kierownik P. U. PP. 
skazany. ; 

Były kierownik Państwowego 

Urzędu Pośrednictwa Pracy w 

Grodnie, Ziółkowski, za dokonanie 

paru nadużyć został przez Sąd O- 

kręgowy Skazany na 6 miesięcy 

więzienia. Wykonanie tej kary 20- 

stało zawieszone na przeciąg 2 lat, 

to znaczy, że jeżeli Zió kowski w 

ciągu 2 lat nie popełni żadnego 

przestępstwa, to mu powyższa kara 

będzie darowana. (cz) 

Żakłócona licytacja w łombardzie 
miejskim. 

Dnia 4 b. m. odbywała się w 

lombardzie miejskim w Grodnie 

licytacja niewykupionych rzeczy. 

W sali licytacyjnej zebrał się 

wielki tłum, w którym znajdowało 

się wiele osób, których rzeczy mia- 

ły być sprzedane z licytacji. Przy 

licytowaniu damskiego palta kara- 

kułowego, obecna na Sali właści- 

cielka palta, dostała spazmów i 

zemdlała. Po przywróceniu kobiety 

tej do przytomności kierownicy 

lombardu zadecydowali wycofać 

palto z licytacji. (cz) 

Bóbr nad Niemnem. 

W tych dniach mieszkańcy No- 

wokolonji na brzegu Niemna  za- 

bili bobra, poczem ściągnęli z nie- 

go skórę, którą sprzedali za osiem- 

dziesiąt parę złotych. 
Gdy policja dowiedziała się o 

powyższym wypadku niezwłocznie 

zatrzymała _ „szczęśliwych myśli- 

wych“ a skórę odebrała i przesła- 
ła do tutejszego muzeum. 

Ukazanie się bobra w tutejszej 

okolicy należy do nader rzadkich 

wypadków. (cz) 
RZESZA. 

Samobójca, czy ofiara Wilji? 

5 b. m. mieszkaniec wsi Soł- 

tuny Stefan Nisiewicz, zauważył 

Racjonalne wycieczki nalkowe. 
Organizowane co roku wyciecz- 

ki naukowe pod kierunkiem wy- 

bitnych fachowców mają na celu 

zapoznać bezpośrednio nauczyciel- 

stwo związkowe z pewnemi zagad- 

nieniami naukowemi i społeczno- 

gospodarczemi, występującemi na 

poszczególnych ziemiach polskich 

w sposób osobliwy. - 

W latach ubiegłych odbyły się 

tygodniowe wycieczki: etnograficz- 

no-gwaroznawcza W więtokrzy= 

skie pod kierunkiem prof. d-ra Ka- 

zimierza Nitscha oraz prof. Kazi- 

mierza Moszyńskiego (rok 1924), 

geobotaniczna w Świętokrzyskie 

pod kierunkiem prof. d-ra Sewery- 

na Dziubałtowskiego oraz d-ra Ja- 

na Czarnockiego (rok 1925), ето- 

graficzna po Sądecczyźnie pod kie- 

runkiem prof. d-ra Eugenjusza 

Frankowskiego (rok 1926), prze- 

mysłowo-gospodarcza po polskiem 

Zagłębiu Górniczem pod kierun- 

kiem inż. 
1926). 

W roku bieżącym odbędą się | 

wycieczki: w lipcu (od 24 do 30) 

etnograficzna po Huculszczyžnie 

(Kołomyja, Kosów, Jaworów, zwie- - 

dzenie zbiorów lwana Korpaniaka: 

„Bulbaka z Płoskoho”, Żabie, Wo” 

rochta, Jaremcze, Stanisławów) pod 

kierunkiem majora Henryka Gą- 
siorowskiego z Grudziądza lub prot. 
Seweryna. 

W sierpniu (od 10 do 16)—wy- 

cieczka geobotaniczna po Pomorzu 

pod kierunkiem prof. d-ra K. Roup- 

perta (Ciechocinek — statkiem do 

Torunia, okolice Torunia, Kartuzy, 

brzegiem morza, Gdańsk). 

Opłata za uczestnictwo w wy- 

łem zaliczki zł. 5. Zgłoszenia przyj- 

muje biuro Sekcji Powszechnych 

Uniwersytetów _„ Regionalnych — 
Warszawa, Wspólna 23 m. 12 tel. 

503-50. : 
Opłaty tak za kursy jak i za 

wycieczki można wnosić  rataini 

przez P. K. O. na konto Zarządu 

. Głównego Z. P. N. S. P. Nr. 435, 

zaznaczając dokładnie przeznacze- 

nie pieniędzy. 

SPORT. 
Trener szwedzki Norling za- 

kontraktowany przez P. Z. L. A. 

przyjeżdża z dniem 10 V. b. r. do 

Wilna, gdzie w ciągu miesiąca bę- 

dzie prowadził trening znanych lek- 

koatletów wileńskich. 
Dla omówienia związanych z 

tem szczegółów Zarząd Wil. O. Z. 

L. A. zwołuje w dniu 7 М. Ъ. г. - 

specjalne zebranie Zarządu. 

A. Makowskiego (rok -- 

EO
 

      

Pierwsze zawody strzeleckie z | 3 

broni małokalibrowej, dla męs- 

kich i żeńskich hufców szkolnych | 

organizuje w dniu 15 V. b. r. ošro- | 

dek w. I. „Wilno“. 
Najbliższe zawody piłkarskie. 

W sobotę, dnia 7 V. o godz. 16 

odtędzie się na boisku sportowem 

na górze Buffałowej zawody o mi- 

strzostwo klasy A. pomiędzy Ma- 

kabi i Pogonią. й 

Zawody powyższe wzbudziły zna- 

czne zainteresowanie z powodu 

ostatniego zwycięstwa Makabi nad 

Wilją. ` 

O godz. 14 na boisku Makabi 

zmierzy się druga drużyna Ognis- 

ka z drugą drużyną Makabi. 

W niedzielę, dnia 8 V. na bo- 
isku Makabi rozegrany zostanie 

mecz o mistrzostwo klasy A. po- 

między Ogniskiem i Wilją. 

W tym samym czasie walczyć 

będzie 1 p. p. Leg. w Grodnie z 

Kresowją. 

— Otwarcie przystani wioš- | 
larskieį K. S. 3-0 pulku sape- 

rów. W niedzielę odbędzie się 

uroczyste otwarcie przystani wio- 

ślarskiej K. S. 3-go pułku saperów, | 

połączone z defiladą wioślarską na 

Wilji. у 

OSTETODEWENOKOICZZZCDOO GA 

płynące Wilją zwłoki nieznanego | 

mężczyzny, które wydobył na brzeg | 

około majątku Zakret. 

  

   

  

DZISNA. | 

Pożar. ) 

Dn. 3, V. w kolonji Szulmano- — 

wo gm. mikolajewskiej wskutek | 

nieostrożnego obchodzenia się Z | 

ogniem spłonął dom mieszkalny | 

oraz szopa ze zbożem i artykuła- 
mi spożywczemi, należące do Mi- 
kołaja Laszkiewicza. Straty wyno- 

szą 480 zł. 
WIDZE. 

Aresztowanie kolportera bibuły 
komunistycznej. Я 

W nocy z 30. IV. na 1 b. m. 
w m-ku Widzach pow. brasław= — 
skiego ujawniono większą ilość bi- | 

buły komunistycznej, oraz dwa 

sztandary komunistyczne. id 

Bibułę i sztandary niezwłocznie 

usunięto. = 

W związku z powyższym 20- | 

stał aresztowany Jan Gryszkiewicz, 
lat 20, zam. w Widzach. ; 

     

            

       «



  

# 

  

Dziś: Domiceli M. 
Jutro: Stanisława B. M. 

7 Wschód słońca—g. 4 m. 01 
maja | Zachód „| g.19 m. 04 

MIEJSKA, 

— Zużytkowanie nadwyżki 
budżetowej. W dniu 5 b. m. na 
posiedzeniu b. Rady Miejskiej roz- 
patrzono sprawę repartycji nad- 
wyżki budżetowej ubiegłych okre- 
sów. Jak się wyjaśniło obecnie 
nadwyżka budżetowa z okresu od 1 

" stycznia do 31 marca 1927 r. wy- 
nosi mniej więcej 200.000 zł. Z 
sumy tej, zgodnie z wnioskiem Ma- 
gistratu, b. Rada Miejska wyasyg- 
nowała 150.000 zł. na inwestycje 
dla zatrudnienia bezrobotnych, za- 
miast podjęcia Przyznanych na ten 
cel pożyczek krótkoterminowych, wobec czego nadwyżka budżetowa 
tego okresu pozostaje w sumie 
50.000 zł. Pozatem pozostałość 
nadwyżki budżetowej z kinemato- 
grafu miejskiego wynosi za r. 1926 

20,516 zł. czyli razem do dyspo- 
zycji Rady Miejskiej pozostaje 
przeszło—70,000 zł. 

Suma ta została na posiedze- 
niu R. M. w dniu 5 b. m. zużyt- 
kowana w sposób następujący: 

a) Rada Miejska postanowiła 
uwzględnić częściowo podanie pra- cowników miejskich i umorzyć im 
połowę pozostałej zaliczki w wy- 
sokości 15 proc. poborów, co wy- 
niesie 22,921 zł. 

b) pozostałą nadwyżkę uchwa- 
lono rozdzielić pomiędzy instytucje 
kulturalno-oświatowe i dobroczyn- 
ne, w pierwszym rzędzie mając na względzie T-wo Przeciwgruźlicze. 

— Pokrzywdzenie urzędników 
kontraktowych. Urzędnicy kontrak- 
towi Magistratu m. Wilna doma- 
gali się udzielenia im dodatku ro- 
dzinnego od dnia 1 stycznia 1927 

Sobota 

      

Dziś w 2-ch kinach monumentalny film świata 

SODOMA i GOMORA **: 
GRZECH i KARA w nowem literackiem opracowaniu reż. M. Kertesza. 

KINO 

Polonja 
Mickiewicza 22, 

KRONIKA. 
   

r. Jednak pod pretekstem, że pre- 
liminarz budżetowy zaczyna się od 
dnia 1 kwietnia i że nie ma już do 
rozporządzenia kredytów Rada Miej- 
ska w dniu 5 b. m. na wniosek 
Komisji Finansowej, poparta przez 
b. radnego ks. Olszańskiego posta- 
nowiła dodatki rodzinne wypłacić 
tylko od 1/IV r. b. 

Przewidując takie postawienie 
sprawy i jej wynik r. Studnicki do- 
magał się przy ustalaniu porządku 
dziennego, aby podział resztek z 
preliminarza budżetowego był roz- 
patrywany jednocześnie, a nie przed 
tym punktem porządku dziennego, 
na którym była sprawa uchwalenia 
dodatku rodzinnego. Gdyby zasto- 
sowano się do wniosku r. Studnic- 
kiego napewno znalazłyby się fun- 
dusze na wypłacenie dodatków ro- 
dzinnych od dnia 1 stycznia b. r. 

Dodać należy że b. Rada Miej- 
ska nie zapomniała jednak o udzie- 
leniu członkom * Magistratu sumy 
900 zł. na pokrycie zaliczek, które 
otrzymali przy wypłacaniu zaliczek 
urzędnikom komunalnym. (s) 

ARTYSTYCZNA 

— Konstanty Balmont w Re- 
ducie. Znakomity poeta rosyjski 
minionej doby, a zarazem wielki 
poeta współczesności, Konstanty 
Balmont wygłosi w poniedziałek 
dnia 9-go maja o godz. 8-ej wie- 
czorem odczyt p. t. „Kobieta w ży- 
ciu i w poezji*. Bilety są do na- 
bycia w biurze podróży „Orbis”, 
Mickiewicza 11. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Zarząd Koła Wil. Stow. 
Rezerwistów i b. Wojskowych 
wzywa swych bezrobotnych człon- 
ków, którzy posiadają dobre kwa- 
lifikacje i wyrobienie w pracy biu- 
rowej, do przybycia w dniu siód- 

RJE, 14 AKTÓW 

mego i ósmego maja pomiędzy 
godz. 10-tą a 15-tą do lokalu Sto- 
warzyszenia, Zawalna 1 m. 4, w 
sprawie zarobkowej i dla nich Баг- 
dzo pilnej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zatwierdzenie list wybor- 
czych. Okręgowa Komisja Wybor- 
cza w Wilnie podaje do ogólnej 
wiadomości, iż stosownie do Ka- 
lendarza Wyborczego zostały przez 
Komisję zatwierdzone zgłoszone 
listy wyborcze podane w komuni- 
katach Komisji z dnia26-1V 27 r. 
i 29 IV 27 r. a mianowicie: a) Li- 
sta Nr. | Młodzieży Narodowej, 

b) Lista Nr. 3 Młodzieży Katolic- 
ko-Narodowej. Jednocześnie komu- 
nikuje się, iż Okręgowa Komisja 
Wyborcza przyjęła do zatwierdza- 
jącej wiadomości wycofanie listy 
Nr 2 Bloku Polskiej Młodzieży A- 
kademickiej Ludowej i _ Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej Niesto- 
warzyszonej zgłoszone przez peł- 
nomocnika listy Kol. W. Samo- 
wicza. 

— Żabawa taneczna. Dziś w 
Ognisku -Akademickiem zabawa ta- 
neczna. Początek o godz. 10 wiecz. 
Wstęp dla członków Bratniej Po- 
mocy Oraz gości przez nich wpro- 
wadzonych. Trio. 

Z UNIWERSYTETU. 
— Promocje. W sobotę, dnia 

1-go maja r. b. w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu o godz. 1-ej po 
poł. odbędzie się promocja na dok- 
tora wszechnauk lekarskich p. Wa- 
cława Januszewskiego. Tegoż dnia 
o godz. 1 i pół po poł. odbędzie 
się promocja na doktora filozofji 
p. Eugenjusza Michalskiego. Wstęp 
wolny. 

ZJAZDY. 

— Zjazd koleżeński. Jutro t. 
j. w niedzielę, dn. 8 b. m. odbędzie 
się 4-ty kolejny zjazd koleżeński 
b. wychowańców średnich zakła- 
dów naukowych w Wilnie z okre- 

  

KINO 

„Stella“ 
ul. Wielka 30. 

RAZEM 

LUCY DORAINE i MICHAŁ VARKONYI w rolach głównych. 
UWAGA! CENY BILETÓW ZNIŻONE O 50%. 

Kino- Teatr 

„Helios“ Moralność ulicy. 
Ceny miejsc: Parter 80 gr., balkon 50 gr. Premjera! Największy sukces ostatnich czasów! 

Wielki potężny dramat erotyczny w 10 akt. W rol. 
główn. Verner Krauss, Mia Pankau, Evi Evai inni. 

NA SCENIE: Występy „Człowieka orkiestry" p. Miro-Maltani, naśladowcy dźwięków Wileńska 38. 
ptaków, zwierząt i t. d. Nowy program. 

  

  

SPRZEDANO WiĘCEJ NiŹ DWA 

* ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ i INNE   

    

JACK_LONDON. 

MIK. 
Mik zdołał powstać na swoje 

trzy nogi i usiłował wyrwać się z 
objęć Sary. Rozwścieczony leopard 
zamierzał znowu rzucić się na nie- 
go, lecz powstrzymało go nowe u- 
derzenie żelaza. Wówczas zwrócił 
się wprost przeciwko człowiekowi, 
uderzając w pręty klatki dość sil- 
nie, by zachwiać nią całą. lnni 
mężczyźni zaczęli go poskramiać 
widłami, lecz Alphonso nie dał się 
uśmierzyć. Sara widząc, że się 
zbliża, krzyczała z całych sił. Col- 
lins wyrwał rewolwer z ręki jedne- 
go z mężczyzn. 

„Nie zabijaj go*, zawołał Cast- 
lemon, chwytając Collinsa za rękę. 

Pogromca leopardów był w 
stanie nader opłakanym. Jedna rę- 
ka zwisała bezwładnie u boku, zaś 
Oczy zalane krwią z rany skalpo- 
wej ocierał o ramię Collinsa, by 
cokolwiek widzieć. 

„To moja własność”, spreeci- 
wiał się. „On jeden wart sto cho- 
rych małp i zgryźliwych  terjerów. 

- Wyciągniemy ich jakkolwiek. Po- 
zwól mi spróbować. Wytrzyjcie mi 
Oczy proszę. Nic nie widzę. Zuży- 
łem wszystkie ślepe naboje. Może 
kto z was ma ich większy zapas?” 

W pewnej chwili Sara chciała 
stanąć pomiędzy Mikiem a leopar- 
dem, którego powstrzymywały jesz- 
cze drągi i widły; w chwili następ- 
nej skoczyła do uzbrojonego w 

SKANIE ZEWAĘr, 

USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, — 
DEFEKTY CERY.     

   MILIONY stoików. | WYDAWNICZE ®® 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie robety drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

TABELE, BILETY, PLAKAT 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

Sp z ©. O. 

Telefon Kr 8—93 

1 I BROSZURY, Е 

DRUKI KOLOROWE I H.USTRACYJNE     

potężne kły kota, jakgdyby grożąc 
mu złością, która mogła go po- 
wstrzymać i onieśmielić. 

Mik ciągnął ją za sobą war- 
cząc bezustannie, dał kilka kroków 
swemi trzema nogami i padł bez. 
silny. Wówczas Sara spełniła swój 
wielki czyn. Z ostatnim okrzykiem 
furji skoczyła wprost na głowę po- 
twornego kota, drapiąc Wszystkiemi 
czterema kofczynami i zatopitą zę- 
by w ucho. Zdziwiony leopard cof- 
nął się, bijąc przedniemi łapami 
djablątko, które nie puszczało zdo- 
byczy. 

Walka i życie zielonej małpki 
nie trwały dłużej niż dziesięć se- 
kund. Wystarczyło to jednak Col- 
linsowi, by otworzyć drzwi i szyb- 
kim chwytem za tylną nogę wy- 
ciągnąć Mika z klatki. 

XXX. 
Prymitywna chirurgja, jaką się 

posługiwał del Mar nie miała za- 
stosowania w Cedarwild, inaczej 
Mik postradałby życie. Operował 
go prawdziwy chirurg, wprawny i 
śmiały, i przy tej operacji dokonał 
prawie wiwisekcji naprawiając ruinę 
rpmienia. Nie dokonywałby takich 
prób z człowiekiem, Okazały się 
one jednak zbawienne dla Mika. 

„Pozostanie kaleką na zawsze*, 
rzekł chirurg, ocierając ręce i pa- 
trząc na Mika, który leżał jak wię- 
zień spętany i cały obłożony plast- 
rami. Wszystkie rany, a jest ich 
mnóstwo, powinny się wygoić. 
Gdyby temperatura się podniosła, 
trzeba będzie skrócić jego męczar- 
nie. Ile wart?" 
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„Nie umie żadnych sztuk*, od- 
parł Collins. „Może około pięć- 
dziesięciu dolarów, a w tej chwili 
jeszcze mniej. Kulawego psa nie 
warto uczyć sztuk*, 

Z czasem okazało się, że żaden 
z nich nie miał słuszności. Mik nie 
był skazany na dożywotne kalectwo, 
chociaż ramię pozostało zawsze 
wrażliwe i czasami, gdy była wil- 
goć w powietrzu, ruszał się z pew- 
ną trudnością. Z drugiej strony 
zaś, miał jeszcze być wysoko cenio- 
ny i zostać gwiazdą sceniczną, jak 
mu to del Mar niegdyś przepo- 
wiadał. 

Tymczasem jednak leżał oban- 
dażowany przez cały szereg dłu- 
gich dni, nudnych i męczących i 
temperatura nie wskazywała żad- 
nego niebezpieczeństwa. Opieko- 
wano się nim troskliwie. Nie przy- 
wiązanie jednak wywołało tę trosk- 
liwość. Stanowiła ona część syste- 
mu stosowanego w Cedarwild, dzię- 
ki któremu instytucja ta cieszyła 
się tak wielkim powodzeniem. Po 
zdjęciu plastrów odmówiono mu 
przyjemności, jaką wszystkie zwie- 
rzęta znajdują w lizaniu swych ran. 
Nałożono bowiem bandaże umie- 
jętnie zapięte. Po usunięciu ich nie 
było już ran. do lizania; tylko w 
ramieniu, gdzieś w głębi pozostał 
ból, który minął zaledwie po kilku: 
miesiącach. 

Harris Collins nie zanudzał go 
próbami wyuczenia różnych sztuk. 
Pewnego dnia wynajął go na- 
wet jakimś ludziom, mężczyźnie i 
kobiecie, którzy stracili trzy psy 
ze swej trupy na zapalenie płuc. 
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su przedwojennego, według pro- 
gramu następującego: 1) o godz. 
9 m. 30 rano Msza św. w koście- 
le św. Jana. 2) o godz. 10 rano 
zbiórka na podwórzu uniwersytec- 
kiem, gdzie ma być dokonane zdję- 
cie fotograficzne. 3) o godz. 7 wiecz. 
zebranie towarzyskie w sali prób 
T-wa Muzycznego „Lutnia“ | (ul. 
Mickiewicza 6), 

Zawiadomienia imienne rozsy- 
łańe nie będą. 

ROZNE. 
— Towarzyskie. pożegnalne 

zebranie. Onegdaj w restauracji 
„Zacisze“ kilkudziesięciu kolegów 
i najbliźszych współpracowników 
żegnało odchodzącego na stano- 
wisko inspektora Okręgowego 
Związku Kas Chorych, dotych- 
czasowego Naczelnika  Wydzia- 
łu Il-go Kasy Chorych m. Wilna 
p. Jana Żejmy. 

Odchodzącego na nowe stano- 
wisko żegnano krótkiemi a serdecz- 
nemi przemówieniami. 

Teatr i muzyka, 
— „Reduta“ na Pohulance. Dziś 

ciesząca się nadzwyczajnem powodze- 
niem komedja w 3-ch aktach, B. Wina- 
wera _p. t. „Junior“, 

Ceny miejsc zwykłe od 20 gr. 
—- Jutro dwa przedstawienia komedji 

Winawera: o godz. 4-ej popoł. przed- 
stawienie popularne po cenach zniżo- 
nych i o godz. 8 w. po cenach zwykłych. 

— Teatr Polski (sala „Lutnią“), 
Dziś premjera angielskiej komedji „Naj. 
droższa moja Peg*—Mannersa. 

— Jutro „Najdroższa moja Peg”. 
— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro 

o godz. 3 m. 30 poroł. po raz ostatni 
Bernauera i Oesterreichera „W rajskim 
ogrodzie". || 

— W poniedziałek „Simona* Devala. 
— Przedstawienie na rzecz stowa- 

rzyszenia młodzieży. We środę 11 maja 
przedstawienie na rzecz stowarzyszenia 
OZ: polskiej żeńskiej „Młoda Pol- а“ 

Wystawiona zostanie komedja M, 
Bałuckiego „Grube ryby", 

Początek przedstawienia o godz. 8 
m. 15 wiecz. 

LUBIEN WIELKI 
zdrojowisko siarczano-borowinowe pod Lwowem. 

Stacja kolej. w miejscu—10 pociągów dziennie. 
Poczta, telegraf, telefon. 

Kąpiele siarczane, borowinowe, elektryczne; inhalacje siarczane, 
emanatorjum radowe; gimnastyka ortoped. Zandera; helio- i elek- 
troterapia. Nad Wereszycą plaża dla kąpieli rzecznych. Leczy się 

choroby kobiece oraz dróg oddechowych. 
zdrojowa, kasyno, wypożyczalnia książek. 

W sezonie pierwszym od 15. V. do 20. VI oraz w trzecim od 20. 
VIII. do końca września ceny kąpieli tańsze. Objaśnień udziela 

Zarząd Zdrojowy. 

reumatyzm, artretyzm, 
Pięciu lekarzy. Orkiestra 

L powodu wyjazdu 

sprzedają się wienia do 

  

Poszukuję wspólnika 
z kapitałem do omó- 

interesu, 
bez ryzyka, w m. po- 
wiatowem. Pożądany 

  

Radjo. 
SOBOTA 7 maja. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. 

15.00. Komunikaty gospodarczy i meteo- 
rologiczny. : 

15.30. Odczyt dla maturzystów z działu 
„Historja powszechna“, 

16.00. Odczyt dla maturzystów, z działu 
„Historja Polski“, 

16.45. Il-gi odczyt z cyklu „O wyborze 
zawodu” p. t. „Zawód rolnika*. 

17.15, Koncert popołudniowy. 
18.00. Komunikat rolniczo - meteorologi- 

czny. 
18.40. Rozmaitości. 
19.00. Odczyt p. t. „Gaz świetlny”. 
19.30. Pogawędka z działu Radjokronika. 
19.55. Komunikat rolniczy, 
20.30. Koncert wieczorny. 
22.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 

czny. Sygnał czasu. Informacje prasowe. 

Program koncertów zagranicznych. 
Rzym 422,6 m. 

21.00. Transmisja z opery. 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. 
19.45. „Spór braci Habsburgėw“, tragedja 

w 5 aktach Grillporzera w reż. Nuch- 
terna. 

Q wyborze zawodu. 
U schyłku kończącego się roku szkol. 

nego, radjostacja warszawska nadaje cykl 
odczytów głównie przeznaczonych dlamło- 
dzieży kończącej naukę w szkoł:ch śre- 
dnich. Odczyty te—pod ogólnym tytułem 
„O wyborze zawodu” wygłoszą w ciągu 
maja wybitni specjaliści z najrozmaitszych 
dziedzin. O zawodzie lekarza mówił już 
dr. Czesław Wroczyński, dn. 7 b. m. o 
zawodzie nauczyciela mówić będzie b. 
minister Tadeusz Łopuszański, dn. 10 b. 
m. o zawodzie handlowca mówić będzie 
p. Aleksander Morozewicz, generalny in- 
spektor bankowy, dn. 14 b. m. p, Kazi. 
mierz Fleszyński, wice-prezes sądu okrę- 
gowego mówić będzie o zawodzie pra- 
wnika, 17 b. m. b. minister Mikułowski- 
Pomorski o zawodzie rolnika, 21 b. m. 
docent Politechniki Warszawskiej „inž. 
Franciszek Bąkowski, o zawodzie inży- 
niera,dn. 26 b. m. major S. G, Tadeusz 
Pełczyński o zawodzie oficera, 

№ wileńskim bruku. 
— Witryoleju napiła się w celu sa- 

mobójczym pani Borejszo z Piwnej 6. 
Pogotowie odwi: zło ją w stanie bez- 

nadziejnym do szpitala św. Jakóba. 

4031 

| Bitro Elektro | Radjo- 
techniczne B. Wajmana, 
Wilno, Trocka I /, tel. 781. 

, niędzy. A ponieważ lubił się ba- 

„dptyk-tabi” sza firma 

sa] X minikańska 17, 
telef. 10-58. 

“ zaklad opty- 
„Optytol czno-okulisty= 
czny; me ago w, Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wiino, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych 
rów. Wydaje oku! 
receptach 

Ładowanie i reperacja 

  

strumentach do restau- 

„Nr. 103 (852) 

|, — Zginął Konstanty Durow zam. 
Pióromont 20. Policja zarządziła poszu- 
kiwania. 

— Pocisk armatni bez łuski i za- 
palnika znalazł Jan Kado z Ludwisar- 
skiej 1, cczyszczając dół kloaczny przy 
ul. A. Mickiewicza 48, 

1 sądów. 
Szesnastoletni fałszerz 

weksli. 
Szesnastoletni Lejba Chejfes 

nie otrzymywał od rodziców pie- 

wić, postanowił za wszelką cenę 
wydostać potrzebne mu drobne. 
Zapoznał się więc z procedurą wy- 
stawiania weksli. Gdy już nietru <( 
ną zresztą technikę wystawiania Г 
weksli poznał, wypisał kilka naraz 
na różne sumy. Na 100 dolarów, 
200 złotych i t. d. Podpisał naż- 
wisko osoby nieistniejącej, Tego 
jednak było mało. Weksle nie na- 
dawały się do zdyskontowania. 
Pomysłowy Chejfes podrobił więc 
pismo prokuratury. 

Ofiarą młodocianego przestęp- 
cy padł jego wuj Szmukler, który 
mu fałszywe weksle zdyskontował. 

Wczoraj Lejba Chejfes zasiadł 
w wydziale karnym Sądu Okręgo- 
wego na ławie oskarżonych. 

Został skazany na 10 miesięcy 
więzienia, z zaliczeniem mu 4 mie- 

Kolektyw FRYZJERÓW 
Wielka 47 „PALLAS* Wielka 47 

| (w podwórzu), 
Po gruntownem odremontowaniu 

lokalu obniżyliśmy ceny 
jak następuje: 

| STRZYŻENIE i GOLENIE razem 60 gr. 
STRZYŻENIE DAM —50 gr. | 
ABONAMENTod 10 numerėw—2.50gr. | 
Obsługują pierwszorzędni fachowcy. | 

Z poważaniem | 
„PALLAS“, 

GOTÓWKĘ 
         

Najstar- 

założ. w 1840 r.   osiadamy w. większej 
6 kwode do ulokowania 

nia. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handio: 

Kaucjonowane. 

ZE: 
ary po 

sy Chorych. 

1365-b оТАЬ 4) о0010 

akumulatorów _ Ogłoszenia 
do radjo i samochodów. 
Wilso, Trocka 4, „Rado do 

potrzebne na różnych in- przyjmuje 

  

meble mah. obrazy, gra- | fachowec z brenży | Najtańsze źródło zakupu racji. Wisdomość: ul. Bis- MA najbardziej slury, porcelara, ramy, | cukiern. lub kuch- | meterjałów  elektro-tech- kupia Nr. 12, hotėl „Er- Jagi.ll A ua mistrz. Adres: hotel | nicznych i radjowych, mitaž“,  pokčj id dogodnych „llońs Е , wej- stoj „Nr. 48, * ście z ogrodu. Od 10—6 | zarose pd 125 oe | Ceny konkurencyjne. 
wiecz. Handlarze wyklu- ia TV. czeri. 4205 | 

  

  Įj ie sažnia się >gub, ks, 
woj :k., wydarą przez 

Wileńsk'e P.K.U. na imię 
Piotra Jakimowicza, zam. 
w W lnie przy ul. Lwow- 
skiej Nr. 24, m. 5. 4289 

  

„Jeśli cię zadowolni, możesz go 
kupić za dwadzieścia dolarów*, 
rzekł Collins do mężczyzny, zwa- 
nego Wilton Davis. 

„A jeśli zdechnie?" zapytał 
Davis. 

Collins wzruszył ramionami. 
„Nie chcę siedzieć nad nim całemi 
nocami. Nie można go nic na- 
uczyć”. 

Gdy Mik wyjechał z Cedarwild 
w klatce załadowanej na pociąg 
pośpieszny, miał wszelkie szanse, 
że już tam nie powróci, Wilton 
Davis znany był bowiem wśród 
sfery ludzi tresujących zwierzęta ze 
swego okrucieństwa dla psów. 
Dbał czasami o jakiegoś jednego 
psa, wyuczonego jakiejś specjalnej 
sztuki, wyjątkowo cennej, lecz gro- 
mada nie przedstawiała dla niego 
wartości. Cena psa wynosiła od 
trzech do pięciu dolarów za sztu- 
kę. Co gorsza, o ile o niego cho- 
dziło, Mik nie kosztował nawet ty- 
le. W razie jego śmierci Davis 
miałby jeden tylko kłopot, a mia- 
nowicie: wyszukać nowego psa. 

Pierwszy okres nowej przygody 
Mika nie przyniósł mu specjalnych 
przykrości, Oprócz tej jednej, że 
nie mógł wstać w swej ciasnej 
klatce, Oraz, że przenoszenie tej 
klatki wywoływało nieznośny ból 
w ramieniu, Celem ich podróży 
było miasto Brooklyn, gdzie odda- 
no go do drugorzędnego teatrzyku. 
Wilton Dawis był bowiem tak dru- 
gorzędnę firmą, że nie zdołał nigdy 
wynająć lepszego terenu. 

Męka ciasnej klatki zaczęła się 
właściwie, gdy wniesiono Mika do 

  

Czy zapisałeś się na członka 

no, PER 

4294   
  

dużego pokoju ponad sceną i u- 
mieszczono z innemi w tenże spo- 
sób uwięzionemi psami, w ilości 
około dwudziestu. Nieszczęsna to 
była gromadka, wszystkie prawie 
psy były przygnębione i smutne. 
Kilka z pośród nich miało bolesne 
rany na głowie, zadane przez Da- 
visa. Nikt nie dbał o te rany, zaś 
farba, jaką smarowano je na wy- 
stępy, aby nie były widoczne, z 
pewnością nie pomagała do wygo- 
jenia. Niektóre z nich czasami wy- 
ły żałośnie, i co chwila, jak gdyby 
nic innego im nie pozostawało, 
rozlegało się z klatek głośne szcze- 
kanie. 

Jeden Mik nie przyłączał się do 
tego chóru. Wskutek posępnego 
usposobienia oddawna — przestał 
szczekać. Stał się. zbyt nietowa- 
rzyski na demonstracje tego ro- 
dzaju; nie szedł też za przykładem 
niektórych więcej zgryźliwych psów, 
warczących wciąż przez otwory w 
w klatkach. Mik był już zbyt po- 
nury, aby brać udział w sprzecz- 
kach. Jednego pragnął, — aby go 
pozostawiono w spokoju, tak się 
też stało w ciągu pierwszych czter- 
dziestu ośmiu godzin. 

Wilton Davis zawczasu zebrał 
trupę, to też zmiana programu 
miała nastąpić dopiero zapięć dni. 
Skorzystał z tego, aby odwiedzić 
krewnych żony w New-jersey i u- 
mówił kogoś kto miał karmić i 
poić psy podczas jego nieobecno- 
ści. Najemnik byłby to czynił, gdy- 
by na nieszczęście nie pokłócił się 
z właścicielem baru. Sprzeczka za- 
kończyła się rozbiciem czaszki i 
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przewiezieniem do szpitala. Wresz- 
cie dla uzupełnienia К п0 wszyst- 
kiego, zamknięto teatr na trzy dni, 
celem dokonania pewnych zmian, 
wymaganych przez Komisję Og- 
niową. 

Nikt nie przychodził do pokoju 
i po upływie kilku godzin Mik u- 
czuł głód i pragnienie. Czas mijał. 
Chciało się jeść i pić. Z nadejściem 
nocy szczekanie i jęki nie ustawa- 
ły, przechodząc w ciągu długich 
godzin nocnych w wycie żałosne. 
Jeden Mik milczał, cierpiąc głucho 
w tej strasznej nędzy. 

Nadszedł ranek następnego dnia, 
mijały powolnie godziny, noc zbli- 
żyła się znowu, ciemność następnej 
nocy zakryła scenę poza scenami, 
dostateczną, by potępić wszelkie 
występy zwierząt tresowanych we 
wszystkich cyrkach i na wszystkich 
arenach świata. Trudno powiedzieć, 
czy Mik Śnił, czy też zapadł w go- 
rączkę. Sen,—czy gorączka,— prze- 
żywał raz jeszcze całe swe życie 
minione. Bawił się znowu jako 
szczenię na dużej werandzie w bun- 
galow pana Haggin w Meringe; al- 
bo z Jerrym uganiał się po brzegu 
dżungli, nad rzeką, w poszukiwaniu 
krokodyla; albo uczył się od pana 
Haggin iBeba, za przykładem Ter- 
rence'a i Biddy uważać czarnych 
ludzi za pomniejszych i godnych 
pogardy bogów, których zawsze 
należy trzymać na właściwem miej- ; 
5си. 

(D. c. n.). 
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