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Po wyborach warszawskich 
Walka wyborcza w Warszawie 

została rozstrzygnięta. Poniżej po- 
dajemy szczegółowe wyniki. W ob- 

liczeniach mogą zajść tylko nie- 

znaczne przesunięcia. Oczekiwano 

ich w całej Polsce z wielkiem na- 

prężeniem. Dajmy głos cyfrom, 

których wymowa jest dostatecznie 

dobitna. 
Przedewszystkiem stwierdzamy 

upadek zupełny drobnych list. Róż- 

ne „komitety przedmieść'', „facho- 

we bezpartyjne“, inwalidzkie i t. p. 

poniosły klęskę, wpływając tylko 

na rozdrobnienie głosów. Kilka ty- 

sięcy głosów stracono, wzmacnia- 

jąc w ten sposób Kopsa. Wśród 

przepadłych jest odrębna lista mo- 

narchistyczna, która skupiła 507 

zwolenników rządów królewskich 

w Polsce. Charakterystyczna jest 
również klęska niezależnych socja- 
listów. Głosy żydowskie uległy roz” 

biciu w niemniejszym stopniu, niż 
polskie. Walka rozegrała się mię- 

dzy Narodową Demokracją, P.P.S. 
i zjednoczonym odłamem, герге- 

zentującym organizacje zawodowe 

Wilno, Wtorek 24 maja 1927 r. 

  

  

i komitety przedmieść przy udziale 

lewicowych stronnictw politycznych. 

Jakiż jest układ stosunków na 

terenie Rady Miejskiej? Przede- 

wszystkiem stwierdzić musimy, że . 

obie grupy polskie, a więc K.O.P.S. 
(endecja z chadecją) z jednej aPPS. 
i zjednoczone komitety wyborcze z 

drugiej strony posiadają siły niemal 

równe. Przeciwko 47 radnym prawicy 

mamy 28 radnych z PPS.i 16 

reprezentujących zjednoczone ko- 

mitety wyborcze uzdrowienia go- 

spodarki miejskiej. Dwóch enpe- 

rowców nie odegra żadnej roli 

Czynnikiem dużej wagi będą Żydzi 
w liczbie 27. 

A teraz porównajmy te wy- 

niki z rezultatami wyborów w r. 

1919-ym. Endecja z Chadecją zdo- 

były wówczas 61 miejsc w Radzie 
na ogólną liczbę 120. Prawica na- 

cjonalistyczna, rządząca dotąd 

miastem niepodzielnie ku szkodzie 

jego mieszkańców straciła dotych- 

czasową bezwzględną większość. 

Koniec rządów endeckich jest naj* 

        

  

    
Klęska obozu endeckiego uwy- 

datni się jeszcze bardziej, gdy 

stwierdzimy, że uzyskał on 

118.643 głosów, podczas gdy PPS. 

i lista Nr. 25 razem zdobyły 

121.649 głosów. Obóz antyendecki 

ma zatem większość wśród ludności 
polskiej w stolicy. 

Zyskała natomiaśt P.P.S., która - 

posiadala poprzednio 23 radnych, 
obecnie zaś ma ich 28. Grupy, 
znajdujące się między endecją a 

P.P.S., wykazały olbrzymi, zdumie- 
wający wzrost wpływów. Zamiast 
sześciu mandatów zdobytych w ro- 
ku 1919, mają ich obecnie szesna- 
ście, a więc niemal trzykrotnie 

więcej. 

Wśród sześćdziesięciu kilku ty- 
sięcy głosów unieważnionych, więk- 

szość stanowią głosy oddane mani- 
festacyjnie na komunistyczną „dzie- 

siątkę“, uniewažnioną przez Głów- 

ny Komitet Wyborczy. Wpływy ko- 
munistyczne wzrosły więc zapewne 

w ciągu lat. ośmiu. Zjawisko to 

wymaga szczególnej uwagi i odręb- 

' kstem—25 gr., w tekście—30 
ch pracy—507%0 zniżki, ogł. zagraniczne-—50%o drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, Ogł. z zastrzeżeni 

cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

ważniejszą zdobyczą wyborów. 

Wyniki wyborów. 
WARSZAWA. 23. V. (Pat). Wyniki głosowania przy wyborach 

do Rady Miejskiej m. st. Warszawy przedstawiają się w zestawieniu 
prowizorycznem jak następuje: 

Lista Nr. 2 (P. P. S.) z я 2 11.976 głosów. 
„ Nr. 4 (ogólno żydowski związek ro- 

$ botniczy „Bund“) ь х 19.875 ,, 
„ Nr. 5 (żydowski robotn. komitet „Po- 

alejį Syonu“ 2 3 1.862 ,, 
s- NEJIN.P.R)-. . : ; 6.294 „ 
„ Nr. 12(komitet obrony polskości War- 

szawy) —. ; 5 > 118.643 „ 
„ Nr. 16 (żydowski blok narodowy) 39.392 ,, 
„ Nr. 18 (zjednoczony komitet wybor- 

czy żyd. robot. przy „Poalej 
Agudat Izrael" 2 5.822 „ 

„ Nr, 25 (zjednoczone komitety wybor- 
cze uzdrowienia gospodarki miej- 
skiej) „P 0, 

Lista Nr 3 (komitet przedmieść)—2,199, lista Nr. 6 (fachowy bez- 
partyjny)—261 gł., lista Nr. 7 (żydowska)—2.549, lista Nr. 8 (centr. zw' 
stow. obrony wierzytelności)— 1.040, lista Nr. 14—(niezal. soc. p. pracy) 
—2.122, lista Nr. 15 (żydowska)—939, lista Nr. 17 (żydowska) — 1361, 
lista Nr. 19 (żydowska) 1.488, lista Nr. 20 (żydowska) — 2.104, lista 
Nr. 21 A lista Nr. 22 (legja inwalidów) — 220, lista 
Nr. 23 (żydowska)—5, lista Nr. 24 (bezpart. kom. wyb. Polski odro- 
dzonej)—27, lista Nr. 26 (zjednoczeni spółdzielcy mieszkaniowi) — 386, 
lista Nr. 27 (stoł. kom. gosp. monarch.)—507. 

Ogólna liczba głosów unieważnionych 66.578. — Ważnych głosów 
oddano 329.217, t. zn., że frekwencja głosujących wynosiła 65 I 2% u- 
prawnionych do głosowania. — Z obliczenia wynika, że dzielnik wy- 
borczy wynosił 2.720. 

Wobec tego Ta. podział mandatów przedstawia się 
jak następuje: Lista Nr. £ (PPS) 28 mand., lista Nr. 4 (ogólno- 
żyd. zw. robotn. „Bund*)—7 mand,, lista Nr. 5 (żydowski rob, kom. 
wybor. Poalej Syonu)—3 mand., lista Nr. 11 (NPR)—2 mand., lista 
Nr. 12 (główny kom. ob. polskości stolicy)—47 mand., lista Nr. 16 
(żydowski blok narod.)—15 mand., lista Nr. 18 (zjedn. kom, wyb. 
Żyd. rob. przy Poalej Agudat Izrael) —2 mand., lista Nr. 25 (zjedn. 
kom. wyb. uzdrowienia gospodarki miejskiej)—16 mand. 

Oficjalne ustalenie i podanie do wiadomości publicznej wyniku 
głosowania nastąpi w myśl. art. 39 reg. wyb. w dniu 25 maja b. r. 

Opinje polityków o wyborach. 
(Telefonem od własnego korespondenta s Warszawy). 

Sprawozdawca nasz po ogłoszeniu wyników wyborów przeprowa- 
dził na terenie parlamentarnym małą ankietę, w której wypowiedzieli 
się: pos. Kościałkowski, w.-prezes kl. P. P. S. Niedzialkowski, pos. dr. 
Polakiewicz (Str. Chł.) oraz sen. Pozner (PPS). 

Pos. Kościałkowski oświadczył: 5 
„Jednym z niewątpliwych rezultatów wczorajszych wyborów jest 

stwierdzenie, iż w stolicy istnieją trzy decydujące ugrupowania polskie, 
t.j. „2* socjalistyczna, „12* prawicowa i „25* centrowa. Wszystkie in- 
ne roztopiły się w masie wyborczej. 

: Będzie to wskazówką przy przyszłych wyborach do ciał ustawo- 
dawczych“. 

Pos. Niedzialkowski P. P. S. uwaža, že wszystkie stronnictwa zro- 
biły maximum wysiłku organizacyjnego 1 administracyjnego. Rezultaty 
wyborów są tedy Ściśle wyrażone. Jest to osłabienie prawicy, utrzyma- 
nie i pogłębienie P. P. S. W tych warunkach utrwalenie nadal obecne- 
$0 stanu rzeczy w polityce państwowej staje się niewykonalne. Państwo 
nie może opierać się wyłącznie na t. zw. grupach centrowych. Obrona 
demokracji przeszła do rąk P. P. 5. 

Sen. Pozner konkluduje, iż nacjonaliści dostali w łeb. Zarówno 
Foiska 12-ka nacjonalistyczna jak i 16-ka żydowska straciły poważnie 
na głosach. 

W dniu wczorajszym Główny Komitet Wyborczy przystąpił do 
ostatecznego obliczenia wyników głosowania do Rady Miejskiej w War- 
szawie. Jednocześnie Komitet Wyborczy sprawdził wszystkie sprawozda- 
nia wyników głosowania w poszczególnych obwodach wyborczych. Oti- 
cjalnego ogłoszenia rezultatu wyborów i ilości mandatów, przypadają- 
cych na każdą listę należy się spodziewać dziś rano. 

nego omówienia. 

Ogólnego rezultatu wyborów 
nie możemy określić inaczej, jak 

zwycięstwo. Dotychczasowi włoda- 

rze stolicy ponieśli ciężkie straty 

i będą się musieli wyrzec swych 

niszczycielskich rządów. Warszawa 

znajduje się w tej chwili na prze- 

łomie i wchodzi na drogę uzdro- 

wienia gospodarki miejskiej. Do- 
tychczasowi władcy _ zachowali 
wprawdzie znaczne jeszcze ciągle 
wpływy, zawdzięczając to cudownie 
zorganizowanej i nie cofającej się 

przed żadnemi środkami agitacji. 

Z przeciwnej jednak strony został 

zrobiony duży wysiłek organiza- 

cyjny, którego wynikiem będzie 

niewątpliwie przyjście do steru wła- 

dzy w Warszawie nowych czynni- 

ków, niosących ze sobą konieczne 

reformy. Prace, podjęte poprzednio 
w skali państwowej, zapoczątko- 
wane zostaną w ten sposób w 
samorządzie stołecznym. Owoce 
wyborów warszawskich winny się 
stać symbolem odrodzenia miast 
polskich. Obóz reformy  zdo- 
był sobie wstępnym bojem zaufa- 
nie mieszkańców stolicy. Posiądzie 

je z pewnością w innych miastach, 
jak to zresztą dotychczasowe wy- 
niki w szeregu drobnych prowin- 

cjonalnych środowisk wskazują. 
Na fundamencie zaufania lud- 

ności trzeba będzie oprzeć pracę 
nad odrodzeniem miasta. Wypad- 
nie się zdobyć na duży wysiłek 
twórczy, aby zaleczyć rany, zada- 
ne przez szkodników i gotować 

lepszą przyszłość ludności miej- 
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GILBERT KEITH CHESTERTON. 

Dzisiaj we wtorek przyjeżdża do Wilna wielki pisarz”angielski Gilbert Keith Chesterton 
z małżonką i sekretarką. Pobyt znakomitych Gości w naszem mieście potrwa cztery, dni. 
Program pobytu, opracowany przez Związek Literatów, przewiduje prócz zwiedzenia mia- 

sta, wycieczki d rok i Werek, przyjęcia w prywatnych gronach i jedno oficjalne, oraz 
pobyt Gości na Środzie Literackiej. Ponieważ Chesterton przemęczony jest uroczystemi 
przyjęciami we wszystkich większych miastach polskich, Związek Literatów w Wilnie stara 
się nadać wizycie w naszem mieście charakter możliwie swobodny i nieprzeładowany ofi- 

cjalnemi manifestacjami. Celem pobytu Chestertona u nas ma być głównie poznanie atmo- 
sfery ilna, jego zabytków i nastroju. 

The city of Wilno welcomes within its walls a friend of our country, the 

projound Thinker, the noble Warrior of Taith, Truth and Beauty, the admirable 

Artist and Poet— 

Mr. G. K. Chesterton. 
We wish him sincerely to be at ease in this town, where tha voice of re- 

moie history, art and science is to be heard so distincly, and to take with him 

to England a bright remembrance of our atmosphere. 

We hope, that tha short stayin Wilno will prove for our guests a refreshing 

repose, „a week-end'' in proportion to the 
* * 

whole of their visit in Poland. 

Miasto Wilno wita dziś w swoich murach znakomitego przyjaciela Polski, 

głębokiego Myśliciela, szlachetnego Bojowniku Wiary, Prawdy i Piękna, świetne- 

go artystę i poetę 

G. K. Chestertona. 
Z życzeniem, aby się dobrze czuł w tym grodzie, aby przemówiła do Nie- 

go odwieczna historja, sztuka i nauka, aby powiózł z sobą do Anglji jasne 

wspomnienie tutejszej atmosfery. 

A ponadto: aby krótki pobyt Gości w Wilnie był dla Nich chwilą swobo- 
dnego wytchnienia, „angielską sobotą" po trudach zwiedzania Polski. 
  

skiej. O konieczności tego wysit- 
ku pamiętamy i my w Wilnie w 

przededniu wyborów. Poważny krok 
naprzód, jaki zrobiła stolica ku 

uzdrowieniu stosunków, jest dla 

nas zachętą i podnietą w pracy, 
która w dniu wyborów nie skoń- 

czy się, lecz przejdzie, bo przejść 

musi, w swój okres twórczy. 

B. W. 

  

B. litewski szef sztabu 
szpiegiem za 50 dolarów. 

KOWNO, 23.V. (Ate). Aresztowany w dniu 19 b. m. b. szef szta- 
bu generalnego litewskiego gen. Konstanty Kleszczyński przyznał -się 
do uprawiania szpiegostwa na rzecz Rosji Sowieckiej. 

Wiadomości swe komunikował Kleszczyński urzędnikom poselstwa 
sowieckiego. Tytułem wynagrodzenia pobierał 50 dolarów miesięcz- 
nie. 

się z rodziną do Moskwy. 

Po przeprowadzeniu dochodzenia 
został przekazany sądowi wojennemu. 
wieckiego, który został zatrzymany w chwili, kiedy otrzymywał z 
Kleszczyńskiego ważne dokumenty wojskowe, opuścił Kowno, 

wstępnego  Kleszczyński 
Urzędnik poselstwa so- 

rąk 
udając 

W związku z aresztowaniem Kieszczyńskiego aresztowano dotych- 
czas 5 osób. 

Wil ski Bank Ziemski 
podaje do wiadomości, że wydaje pożyczki 8'/o-mi listami za- 
stawnemi dolarowemi, na które ma zbyt po kursie zależnym 

  

Wagistrał „Świeci przedmieściom 
i agituje za „Centrokomem'*. 

Narodzie, ciesz się! Magistrat 
poczuł na schyłku żywota zapał 
do pracy (agitacyjnej) i ma oświet- 
lić przedmieścia. 

Organ  magistracki 
Wilenski“ donosi: 

„Wślad za rozbudową stacji 
elektrycznej, co w znacznej czę- 
ści dopiero uskuteczniono w cią- 
gu ubiegłego i bieżącego roku, 
Magistrat przystępuje do budowy 
linji powietrznych na krańcach 
miasta, celem wysyłania tu ener- 
gii elektrycznej do oświetlenia i 
motorów (?!)*. 

„Tak więc elektrownia, która 
dzięki wysiłkom obecnych go- 
spodarzy powstała niedawno z 
gruzów, będzie mogła sprostać 
swym zadaniom* (Pl!) 

„Oświetlenie ulic ma być 
zwiększone o 226 lamp, z tego 
większość na przedmieściach. 
„Dziennik Wileński" tak koń- 

czy: 
„Wbrew więc, wysuwanym 

przez różnych uzdrawiaczy mia- 
sta, argumentom na dowód złej 
gospodarki obecnych kierowni- 
ków Magistratu i Rady Miejskiej, 
z powyższego widać mrówczą 
pracę w kierunku chociażby o- 
šwietlenia przedmieść”. 

„Dziennik 

Mrówcza praca Magistratu! O- 
świetlenie przedmieść! Jakie piękne 
rzeczy... przed wyborami. 

A gdzież to byliście, rajcowie 
miejscy, gdy przez osiem lat wa- 
szych rządów mieszkaniec przed- 
mieść łamał nogi i zęby sobie wy- 
bijał м magistrackich ciemnoš- 
ciach? Zajmowaliście się agitacją 
endecką, a w Radzie Miejskiej spa- 
liście, szlachetni? 

Skąd nagła dbałość o przed- 
mieścia. jest to proste. „Kończący 
się" Magistrat agituje ze wszyst- 
kich sił za „Centrokomem“ (Pol- 
ski „Centralny Komitet Wyborczy“) 
i przy pomocy „Dziennika Wileń- 
skiego* przygotowuje się do dal- 
szych rządów przy ul. Dominikań- 
skiej. 

Magistrat, „Centrokom” i „Dzien- 
nik Wileński". Dobrana spółka! 
Zadaniem jej jest Świecić... w oczy 
mieszkańcom miasta i sypać w nie 
piaskiem agitacji. } 

. Rządy tego towarzystwa kończą 
się jednak na szczęście. A wraz z 
niemi kończą się czasy, gdy w bra- 
ku prawdziwych latarni wypadnie 
wycinać papierowe z „Dziennika 
Wileńskiego" i świecić niemi na 
przedmieściach, tonących dotąd w 
ciemnościach, .



  

Międzynarodowa konierencja ekonomiczna. 
Plenarne posiedzenie. 

GENEWA, (Pat) Na  po- 
rządku dziennym ostatniego ple- 
narnego posiedzenia międzynaro- 
dowej konferencji ekonomicznej 
były sprawozdania i rezolucje trzech 
głównych komisyj. Przewodniczący 
komisji handlowej przedłożył spra- 
wozdanie w przedmiocie traktatów 
handlowych i taryf celnych. Dele- 
gat czechosłowacki, przewodniczą- 
cy komisji przemysłowej referował 
sprawę racjonalizacji przemysłu, 
sprawę międzynarodowych karteli 
przemysłowych. Przewodniczący ko- 
misji rolnej przedłożył uchwalone 
przez tę komisję rezolucje. 

Rozpoczęła się dyskusja. 
Delegat Jouaux wyraził ubole- 

wanie, że rezolucja komisji prze- 
mysłowej nie zaleca międzynarodo- 
wej kontroli nad międzynarodowe- 
mi kartelami przemysłowemi, wo- 
bec czego co do tego punktu zgła- 

Rezolucja przedstawicieli 
GENEWA, 23-V. Pat. Szwajcar- 

ska Agencja Telegraficzna. Między- 
narodowa konferencja gospodarcza 
zebrała się dziś rano na posiedze- 
nie plenarne. Przedstawiciel robot- 
ników angielskich Pugh zgłosił re- 
zolucję, którą komisja koordyna- 
cyjna konferencji chętnie aprobo- 
wała. Rezolucja ta brzmi: Konfe- 
rencja uznaje, że utrzymanie po- 
koju światowego w wysokim stop- 

sza mówca formalne zastrzeżenie. 
Z podobnemi zastrzeżeniami «wys- 
tąpił delegat sowiecki Chińczuk, 
który między innemi oświadczył, 
że delegacja sowiecka nie może u- 
dzielić swej zgody na to, ażeby 
prace rozpoczęte przez obecną kon- 
ferencję były w dalszym ciągu kon- 
tynuowane częściowo przez Ligę 
Narodów albowiem Rosja sowiec- 
ka jako nie będąca członkiem Ligi 
Narodów nie mogłaby brać udzia- 
łu w tej pracy. 

Prezes francuskich Związków 
Rolniczych, Gautier, udowadniał 
Ścisły związek istniejący między 
rolnictwem, a przemysłem. Prze- 
wodniczący delegacji amerykańskiej 
Robinson zadeklarował zgodę de- 
legacji amerykańskiej na przedsta- 
wione rezolucje z wyjątkiem rezo- 
lucji, dotyczącej międzynarodowych 
karteli przemysłowych, 

robotników angielskich. 
niu zależy od zasad, jakiemi kie- 
ruje się _ polityka gospodarcza 
państw. Dlatego też konferencja 
zaleca, by narody i rządy krajów 
reprezentowanych na konferencji 
zwracały nieustannie uwagę na tę 
stronę zagadnienia gospodarczego. 

tym celu konferencja pragnie 
ustalić powszechnie już uznane za- 
sady, mogące usuwać wszelkie trud- 
ności gospodarcze. 

Uchwały Rady Ministrów 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Na sobotniem posiedzeniu Ra- 
dy Ministrów, odbytem pod prze- 
wodnictwem p. w.-premjera Bartla 
uchwalono projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej o zwałczaniu 
zaraźliwych chorób zwierzęcych. 
Dalej projekt rozporządzenia Pre- 
zydenta  Rzplitej o państwowej 
higienie w Warszawie. Projekt ten 
przewiduje połączenie rozmaitych 
w tej dziedzinie istniejących zakła- 
dów w kraju w jedną całość pod 
względem administracyjnym. 

Dalsze uchwały dotyczą projek- 
tu rozporządzenia Prezydenta Rzpli- 
tej wprowadzające niektóre zmiany 
w ustawie o zaopatrzeniu inwali- 
dów wojennych i ich rodzin! Zmia- 
ny idą w tym kierunku, że wspom- 
niana uchwała poza inwalidami 
wojsk polskich będzie obejmowała 
również inwalidów farmacyj obcych 
uznanych przez państwo polskie za 
takie, które na zasadzie przymierza 
lub porozumienia walczyły w ob- 
ronie Rzeczypospolitej Polskiej 
przeciwko nieprzyjacielowi, o ile 
naturalnie osoby te posiadają o- 
bywatelstwo polskie lub też na 
mocy uzyskanego zezwolenia prze” 

  

bywają w obrębie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Należą tu głównie inwa- 
lidzi b. armji Ukraińskiej Republi- 
ki Ludowej (Petlura), oddziały Ba- 
łachowicza i Peremykina i b. dy- 
wizji kozackiej Jakowlewa. 

Pozatem Rada Ministrów uchwa- 
liła przekazanie państwowego grun- 
tu pod budowę obozu emigracyj- 
nego w Gdyni. 

W końcu Rada Ministrów u- 
chwaliła zmienić dotychczasowe 
godziny urzędowania w instytucjach 
i urzędach państwowych. Czas u- 
rzędowania trwać będzie od godz. 
8 rano do 3 po południu, w so- 
botę—do 2 i pół po południu. 

Dowrdt 2 inspokcji 
(Telefon. od wl. kor. z Warszawy). 

W drodze powrotnej do War- 
szawy z inspekcji małopolskich 
województw południowo - wschod- 
nich min. Składkowski zatrzymał 
się w Sandomierzu, 
inspekcję starostwa, biur magistra- 
ckich i urządzeń miasta. 

Wczoraj wieczorem p. minister 
powrócił do Warszawy. 

  

Popierajcie T-wo Przeciwgruźlicze! 

W dniu przyjazdu Ghestertona. 
Znakomity pisarz angielski, ba- 

wiący od dzisiaj rana w Wilnie, 
bardzo się różni od większości in- 
nych cudzoziemskich gości, którzy 
nas odwiedzają. Widywaliśmy wśród 
siebie oficjalnych polityków roz- 
maitych krajów, widywaliśmy tu- 
rystów — obserwatorów, z których 
każdy spogląda na ulice nasze z 
zaciekawieniem, ale bez przejęcia. 
Miewaliśmy gości, którzy  przy- 
jeżdżali poto tylko, by wypatrzyć 
argumenty potwierdzające ich wyi- 
maginowane koncepcje i chimery. 
Widywaliśmy i zacnych sentymen- 
talistów z typu t. zw. „przyjaciół 
Połski", których ckliwość wszela- 
ko raczej Oddalała, niż zbliżała do 
zrozumienia wyjątkowych w histo- 
rji perypetyj naszych dziejów. 

Inaczej z tym wielkim Angli- 
kiem, który, rozumiejąc, że „patrjo- 
tyzm to sakramentalny związek z 
ziemią ojczystą”, już przed wielu 
laty określił rozbiory Polski jako 
najstraszliwszą potworność historji 
nowożytnej, a w zmartwychwstaniu 
państwa polskiego widzi jeden z 
najznakomitszych, najbardziej świet- 
lanych tej historji faktów. || 

— „Gdyby Polska nie urodziła się 
była nanowo, wszystkie narody chrześ- 
cijańskie musiałyby były umrzec". 

Te słowa wpisał Chesterton do 
albumu Polskiego Klubu Literackie- 
go w dniu uroczystego przyjęcia w 
Warszawie. Wyraża się w nich wy- 
mownie cała głębia odczucia na- 
szej niesłychanej katastrofy i na- 
szego dzisiejszego triumfu. 

Pisarz, który te rzeczy zrozu- 
miał, zrozumie niewątpliwie i Wil- 
no. A chociaż nie czytał pewno 
Mickiewicza, choć nie wie, jak bi- 

. je serce Polaka, który pierwszy 
raz staje w bramie bazyljańskiej, 
albo nagle odkrywa miejsce, z któ- 
rego Sobolewski przyglądał się od- 
jeżdżającym kibitkom, nie będzie 
dla niego Wilno niewątpliwie tylko 
zbiorowiskiem lichych bruków, mi- 
zernych chodników, odrapanych 

domów i kilkujęzycznych kramów 
gazetowych. Bystre jego oczy od- 
czytają niewątpliwie po przez to 
wszystko wielkie pismo historji: 
zarówno w ponurej pustce Łukis- 
kiego placu, jak w pysznych fasa- 
dach barokowych kościołów, za- 
równo w, jasnych krużgankach dziedzińca Śniadeckich, jak w le- 
gendowym zielonym mroku góry 
Zamkowej. 

Do poety katolickiego, który 
niedawno ogłosił tom wierszy o 
Matce Boskiej „Królowa siedmiu 
mieczy”, przemówi też Wilno na- 
pewno, jako miasto żyjące w cie- 
niu ukochanego obrazu swej „Ma- 
ter Amabilis", jako miasto, które- 
go najwyższe uczucia skupiają się 
pod litanijnym wersetem. wypisa- 
nym na Ostrej Bramie. 

W Chestertonie witamy kogoś 
nieznanego, a przecież zdawna 
bliskiego, człowieka, który pierw- szy raz jest w Polsce, a któremu 
przecież nie mamy potrzeby opo- wiadać ab ovo naszej historji i skomplikowanemi analogjami - 
maczyć jej osobliwości, kogoś, do kogo—mimo trudności językowych 
—możemy mówić poprostu. Ten „paradoksalista", jak go niektórzy 
nazywają, dawno pojął „paradoks* 
losów Polski. Pobyt w Wilnie da 
mu okazję zgłębienia tego para- doksu, że miasto, którego związek 
z nami był przedmiotem  najwiek- szych powątpiewań na szerokim świecie, jest miastem najbardziej 
bezdyskusyjnie, najbardziej bez za- 
strzeżeń w całej Polsce kochanem. 

l ny Eiesteana 
(W dosłownem tłumaczeniu prozą). 

Miecz zdumienia. 
— Oddziel mię od mych kości, o 

mieczu boży! Niech staną przedem- 

gdzie odbył . 
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Przed wyborami do Rady Miejskiej. 
Adresy poszczególnych ob- 

wodów wyborczych. 

Obwód, Szkoły powsz. Nr., Adres. 
1, 52, ul. Wieś Jerozolimska. 
2, 6, ul. Wiłkomierska 31. 
3, 32, ul. Kalwaryjska 73, lewe 

skrzydło. 
4; 27, ul. Kalwaryjska 73, w po- 

dwórzu. 
5, 46, ul. Antokolska 106. 
6, 15, ul. ч З 
1, 13, ul. Pióromont 10. 
8-13, 4 3 10. 
9, 9. ul. Krakowska 25. 
10, 35, ul. Witoldowa 37. 
11, 2, ul. Inflancka 9, z frontu. 

, -4 3 9, z podw. 
13, 31, ul. Koszykowa 7. 
14, 16, ul. Mickiewicza 60, (wej- 

Ście na prawo), 
15, 10, ul. Pańska 7. 
16, 16, ul. Mickiewicza 60, (wej- 

Ście na lewo). 
17, Pracownia slejdowa, ul. Za- 

walna 5. 
18, 24, ul. 
19, 24, ul. 
20, 39, ul. 
25 25, ml: 
22, 42, ul. 
23, 23, ul. 

Kolejowa. 
24, 45, ul. 
25, 45, ul. 
26, 11, ul. 

Mostowa 7, I piętro. 

Królewska 05 
Połocka 2. 
Filarecka 12. 
Wieś Góry, Kolonja 

Witebska 5. 
Białostocka 8. 
Zarzecze 5. 

21, 
28, 
29, 
30, 
31, 
33, 

17, ul. Skopówka 4. 
szkoła, ul. Dominikańska 2. 

1, ul. Żeligowskiego 1. 
37, ul. Wileńska 10. 
22, ul. M. Pohulanka 8. 
19, ul. Szeptyckiego 11. 

34, 34, ul. W. Pohulanka 14. 
35, 14, ul. Trocka 14. 
36, 47, ul. Ostrobramska 5. 
37, 14, zauł. Lidzki 7, (mury 

Franciszkańskie). 

38, 3, ui. Ostrobramska 5, (pra- 
wa strona). 

39, 3, ul. Ostrobramska 5 
(wejście z Pasażu). 

40, 28, ul. W. Stefańska 37 (I 
piętro). 

41, 36, ul. Wiwulskiego 18. 
42, 28, ul. W. Stefańska 37 (I 

piętro). 

43, Stefańska (11 na 
prawo), 

44, skład, ul. Stefańska (1-sze 
prawo). 

„w W. Pohulanka 38 
(oficyna). 

46, rzeźnia, dom administracji. 
47, 31, ul. Koszykowa 6. 
48, 30, ul. Dobrej Rady 24. 
49, 26,'ul. Kurlandzka dom Ma- 

linowskiego. 
50, 18, ul. Rudnicka 36 (wej- 

Ście I). 
51, 51, ul. Szkaplerna 25 (wej- 

šcie I). . 

19, ul. 

ul. 

  

Z Litwy Kowieńskiej. 
Nowomianowany attache wojskowy w Rydze. 

KOWNO. 23. V. (Ate). Litewskim attache w Rydze został miano- wany płk. Bolesław Giedrojć. 

Reprezentacja armii litewskiej na konkursie hippicznym 
w Warszawie. 

RYGA, 23. V. (Ate). W dniu 26 b. m. wyjeżdża do Warszawy na 
międzynarodowy konkurs hippiczny delegacja kawalerzystów litewskich 
w następującym składzie: rotm. Terzens, por. Gedrowic. Obaj nie wez- mą czynnego udziału w zawodach, wyjeżdżają bez koni. 

Redlinacja pożyczki zagranieznej 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Końcowe prace nad podpisaniem pożyczki i wypłaceniem gotówki 
rządowi polskiemu przedstawiają się następvjąco: 

Za kilka dni powraca „do Warszawy dyrektor departamentu pie- 
niężnego dr. Barański z projektem kontraktu pożyczkowego, który przed- łożony zostanie sterom rządowym. 

W kilka dni potem przybędą do stolicy przedstawiciele konsor- 
cjum 

szych dniach czerwca. 

pożyczkowego, którzy przeprowadzą ostatnie prace dotyczące tech- 
nicznego wykonania szczegółów kontraktu. 
kilka dni. Podpisanie zaś kontraktu nastąpi 

Formalności te potrwają 
prawdopodobnie w pierw- 

Gotówka wpłynie do skarbu państwa w 2—3 tygodnie po podpi- saniu kontraktu, 
sji. Wypłata 

Wszelkie pogłoski, 
zatem nieprawdziwe. 

ną mocne i obce, jak drzewa, abym 
mógł się im dziwić, tak samo 
jak pływającym gałęziom, które 
porywają mi serce. 

— Oddziel mię od mej krwi, 
abym w ciemności słyszał, jak pły- 
nie ta czerwona prarodzima rzeka, 
podobna do rozwidlonych podziem- 
nych wód, które znajdują drogę ku 
morzu, ale nigdy nie oglądają słońca. 

— Daj mi cudowne Oczy abym 
widział swoje oczy: te żyjące we 
mnie kuliste lustra, te straszliwe 
kryształy — bardziej nieprawdopo- 
dobne, niż wszystkie rzeczy, które 
w sobie odbijają. Ё 

— Oddziel mię od mojej du- 
Szy, żebym mógł widzieć grzechy, 
jak broczące rany, odniesione w 
walce życia, żebym rzucił się na 
ratunek własny, tak jakbym się 
rzucił na ratunek nieznajomego 
człowieka na ulicy”... 

Eklezjasta, 
— Jest jeden grzech: nazywać 

zielony liść szarym — wtenczas, 
kiedy słońce drga na niebie.— Jest 
jedno bluźnierstwo — modlić się o 
śmierć: bo tylko jeden Bóg zna 
chwałę śmierci. $ 

— Jest jedna prawda: przy žad- 
nym terrorze šwiata jablka nie za- 
pominają rość na jabłoniach. Jest 
jedna rzecz niezbędna—wszystko; 
reszta—to marność nad marnoś- 
ciami. 

Polska. 

— Starożytni wieszczbiarze, co 
wróżyli z ptactwa, umieliby wytłu- 
maczyć, co znaczyły te pierzaste 
potwory: te orły .o dwóch głowach, 
ten orzeł prawdziwie czarny. Te- 
raz, kiedy ptaki bojowe padły i 
szlakiem ich nadciągnęły sępy, wie- 

a to ze względu na konieczność zorganizowania emi- 
sum pożyczkowych nastąpić ma około 13 czerwca. 

jakoby pożyczka nie miała być wpłacona, są 

my, jakie poddanie i jaki pokój 
będzie okupywać milczenie tych 
naszych małych władców. 

— Ludzie, którzy sprzedają to, 
co inni zdziałali — podobnie jak 
sępy jedzą to, co przez innych zo- 
stało zabite—będą dowodzić, skła- 

dając ze sobą piórka, że niema 
„nic czarnego, że wszystko jest sza- 
re: szare tak, jak te brudne gołę- 
bie, które były wystawione na 
sprzedaż przez zmieniaczy pienię- 
dzy i które wśród trzasku rozbi 
janych stołów porwały się i padły 
na ziemię przed gniewem Chrys- 
tusa. : 

— Lecz gdy Bóg uczynił gniew 
wspaniałym, wzniósł się w górę 
znak po wieczne czasy, tam, gdzie 
czarne orły i szare sępy skupiły 
się nad bohaterskim domem, tam 
gdzie wojna jest świętsza niż po- 
kój, a nienawiść świętsza niż mi- 
łość, — zajaśniał straszliwy jak 
Duch Święty — Orzeł — bielszy 
od gołębicy. 

Złote liście. 

— Spójrz! Oto doszedłem do 
jesieni, w której wszystkie liście 
są złote. Siwe włosy i złote liście 
ogłaszają, że rok i ja jesteśmy 
starzy. 

— W młodości szukałem księ- 
cia ludzi, wodza walk kosmicz- 
nych, Tytana, który nawet szatami 
swojemi wyzywałby gwiazdy. || 

— Ale dziś wielką rzeczą wy- 
daje mi się każdy ukłon na ulicy, 
gdzie w dziwnej demokracji miesza 
się miljon masek Boga. 

— W młodości szukałem zło- 
tego kwiatu, ukrytego gdzieś w Ie- | 
sie czy na polanie. Ale dziś do- 

szedłem do jesieni, -w której 

wszystkie liście są złote. 

52, 18, ul. Raduńska 56 (wej- 
ście II). 

53, 5, ul. Beliny 10. 
54, 33, ul. Słowiańska 15 cer- 

kiew prawe skrzydło. 
55, 33, ul. Słowiańska 15 cer- 

kiew lewe skrzydło. 
56, 27, ul. Kalwaryjska 73. 
57, 21, ul. Szkaplerna 26 (wej- 

šcie II). 
W najbliższych dniach poda- 

my granice poszczególnych obwo- 
dów. 

Zebranie członków Obwo- 
dowych Komitetów Wybor- 

czych. 

W dniu 28 b. m. odbędzie się 
zebranie wszystkich członków Ob- 
wodowych Komitetów Wyborczych 
w liczbie 275. (s) 

Akcja wyborcza P. Р. 5., 
Komisji Okręgowej Związ- 
ków Zawodowych i Pol- 
skiej Inteligenji Pracującej. 

Dnia 22 maja r. b. przy szczel- 
nie zapełnionej sali kina „Heljos“ 
odbył się wiec przedwyborczy, na 
którym przemawiali poseł St. Pław- 
ski, inż. W. Czyż, Dietrych dr. 
Dobrzański i p. Zofja Tomasze- 
wiczowa. 

Tegoż dnia odbył się wiec przed- 
wyborczy Komitetu wyborczego 
P. P. S. Komisji Okr. Zw. Zawo- 
dowych i Polskiej Inteligencji Pra- 
cującej w lasku podcmentarnym 
na Nowem Zabudowaniu na któ- 
rym przemawiali Fr. Stążowski, K. 
Urbach, p. Stanisława Owczarkowa 
i A. Hołownia. Obecnych na wiecu 
było osiemset osób. 

Wiec przedwyborczy Kom. 
P. P. S. przy ul. Szkapler- 

nej róg Nieświeskiej. 
W niedzielę dn. 22 maja r. b. 

o godz. 1ó-ej odbył się wiec na 
placu przy ul. Szkapiernej róg Nie- 
świeskiej w sprawie wyborów do 
Rady Miejskiej urządzony przez 
Kom. Wyborczy P. P. S., Komisji 
Okr. Zw. Zawodowych i Polskiej 
Inteligencji Pracującej, na którym 
przemawiali: Z. Kuran, K. Urbach, 
p. Z. Tomaszewiczowa, St. Gryte, 
i Fr. Stążowski. 

Wiec przedwyborczy Związ- 
ku Zaw. Dozorców Domo- 
wych i Służby Domowej 
Przy ul. Kijowskiej 19 o godz. 

3 po poł. odbył się wiec przedwy- 
borczy Dozorców Domowych m. 
Wilna, na którym przemawiali: Żej- 
mo Jan, p. St. Hołowniowa, Mar- 
kiewicz Edward i inżynier W. Czyż. 
Wiec odbył się w spokoju przy u- 

dziale około trzystu pięćdziesięciu ** 
osób. (S-ki). 

W Związku Rzemieślników 
żydowskich. 

O przystąpieniu Związku Rze- 
mieślników żydowskich do bloku 
sjonistycznego zadecydował zarząd 
Związku bez zasiągnięcia w tej 
sprawie zdania ogółu członków 
Związku. 

Krok ten Zarządu wywołał wiel- 
kie niezadowolenie w szeregach 
członków Związku. 

Przed paru dniami odbyło się 
zebranie grupy członków Związku 
Rzemieślników żydowskich, na któ* | 
rem, wbrew uchwalom zarządu ! 
związku, zdecydowano głosować %* 
na listę wyborczą „Bundu*, (cz) ; 

Ludowcy-demokraci a wy- 
bory. j 

Jak donosi „W. Tog*, ludow- 
cy-demokraci żydowscy są bardzo 
niezadowoleni ze swego przystą- 
pienia do „Żydowskiej listy naro- 
dowej". „W. Tog* komunikuje, że 
pewna grupa ludowców demokra- 
tów czyni przygotowania do wy- 
stawienia w ostatniej chwili własnej 
listy wyborczej. (cz.) 

Niezależni socjaliści. 
Niezależni socjaliści utworzyli 

Komitet wyborczy, w skład którego 
weszły różne ugrupowania socja- 
listyczne za wyjątkiem jednak PPS. 
i „Bundu*, Do Komitetu tego przy- 
stąpią też związki zawodowe, po- 
zostające pod wpływem niezależ- 
nych socjalistów. 

Komitet ten wystawi 
listę wyborczą. (cz) 

Komitet wyborczy żydow- 
skiej inteligencji pracującej 
popiera akcję wyborczą 

„Bundu“, 
Powstały przed paru dniami 

Komitet wyborczy żydowskiej in- | 

i 
z
 

z
a
w
 

własną 

/ 

teligencji pracującej, na czele któ- < | 
rego stanęli pp. adw. Smilg, dr. 
Jedwabnik, adw. Kapłan i inni, u-4 
chwalił popierać akcję wyborczą | 
„Bundu“. (cz). 0 

Wszelkie 

MASZYNY biurowe 
‚ ОУО | reperujemy 

tanio, szybko i dokładni 
„Block-Brun'* sp. Akc. ^ 

Oddział w Wilnie, 
Mickiewicza 31, telef. 375. 

Uwaga: W roku 1926 warsztaty nasze 
zreperowały 358 maszyn biurowych. 

  

CZE sez 

Nawrėcony 
— W ciągu chwili, kiedy schy- 

liłlem swą głowę, cały świat obró- 
cił się i wyprostował przedemną. 
I wyszedłem tam, gdzie biało błysz- 
czy stara droga i wędrowałem i 
słyszałem, co wszyscy ludzie mó- 
wią. Były to lasy języków, jak nie- 

strącone liście jesienne, nieprzy- 

krych, ale dziwnych i lekkich. Słu- 
chałem starych zagadek i nowych 
wiar—bez gniewu—z łagodnością 
taką, z jaką ludzie uśmiechają się, 
mówiąc o umarłych. 

— Mędrcy mają dla nas w po- 
gotowiu sto map, na których ry- 
sują swój pełzający kosmos jak 
drzewo. Mędrcy przesiewają rozum 

przez niezliczone sita, które gro- 

madzą piasek, a odrzucają złoto, 
Wszystkie te rzeczy są dla mnie 
mniej niż pyłem: bo na imię mi 

Łazarz i—żyję. 

Hymn (1915) 

— О Boże zienii iołtarza! Skłoń 

się ku nam iusłysz nasz płacz! Na- 

si ziemscy władcy się chwieją, nasz 

lud, zbity w ciasną gromadę, umie- 
ra. Ściany złota zamykają nas jak 
mogiła; miecze wzgerdy dzielą nas 

między sobą. Nie oddalaj od nas 

Twego gromu, ale oddal naszą 

własną pychę. 

— Od wszystkiego, czego uczy 

groza, od kłamstw języka i pióra, 
od wszelkich łatwych mów, które 

dodają otuchy okrutnym, od fry- 
marki i zbezczeszczenia honoru i 

miecza, od snu i od potępienia — 

wybaw nas, dobry Paniel 

— Spój w jeden żywy łańcuch 

księcia, kapłana i raba, zwiąż ży” 

cie wszystkich nas razem, poraž 
nas i zbaw nas wszystkich! W 

gniewie i zachwycie, w płomieniu 
wiary, wolny, niech podniesie się 
cały naród, jak żywy miecz, ku 
ТсЫе! 

Baśń. 
— Wszystko zaczęło rość i wybu- 

ało wgórę, rzeczy ohydne i rze- 
czy piękne. Wielkie drzewa zaczęły 
szarpać się i bić powietrze potwor- 
nemi skrzydłami, które chciały le- 
cieć. Ale stara ziemia, czujnie pil- 
nująca swego, przytrzymała je i od- 
ciągnęła od niebieskich wojen — 
chociaż kwiat każdy wyrywał się 
ku gwiazdom. 

— Lecz on uwolnił się: i kiedy 
wszystko pewnej godziny rość prze- 
stało, on rósł dalej. Miasto popod 
nim zdawało się mapą. Jego kape- 
lusz znalazł sę ponad kościołem, 
jego pióropusz płynął ponad krzy- 
żem, a potem ponad ptakami. I 
rósł ciągle jeszcze. ь 

— Drzewastaly się trawą; chmu- 
ry się rozerwały. Jego stopy stały 
się górami gubiącemi się w niebie. 
Sam jeden wznosił się przez dzi- 
wne nowe niebiosa. Ziemia odpa- 
dła od niego, jak kamień, a nogi 
zdawały się wyciągać pod nim 
wdół, by dotknąć gwiazdy. е 

— Podniósł głowę, zimno i 
straszliwie rozglądając się wśród 
cherubinów; przebił siedem  nie- 
bieskich stropów — i tylko już” 
jedna kryształowa kopuła wznosi- 
ła się nad nim: nad głową jego, 
jaśniejsze niż nadzieja, całe nigbo 
było mikroskopem. 

Tłumaczył M. N, 
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Zycie gospodarcze. 
Bilans handlowy Polski. 

Po 18 miesiącach stale aktyw- 
nego bilansu handlowego w mie- 
siącu kwietniu mamy bilans hand- 
lowy pasywny, saldo ujemne wy- 
nosi około 30.000.000 zł. w złocie. 

Od kilku miesięcy aktywność 
stale się zmniejszała, i decydującą 
pozycją dla aktywności naszego bi- 
lansu jest w okresie bieżącym im- 
port. Eksport bowiem rozwija się 
stale zdecydowanie, lecz z natury 
rzeczy stopniowo. Jeżeli przyjmie- 
my wartość eksportu w r. 1926, a 
więc w rokukonjunkturowym, jako 
równą 100, to cyfry stosunkowo 
układają się w sposób następujący: 
wartość eksportu polskiego w r. 
1924 wynosi 965, w r. 1925—97,5, 
w r. 1926—100, a w pierwszych 
czterech miesiącach r. 1927—110, 
nadto trzeba pamiętać, iż w r. 1927 
eksport zbóż ustał prawie zupełnie, 

- gdy w innych latach wtym samym 
okresie ważył dość silnie. 

Więc w miesiącu kwietniu i 
kilku następnych miesiącach o sal- 
dzie bilansu handlowego decydo- 
wać będzie import. W miesiącu 
kwietniu import dosięgnął sumy 
150.000.000 zł. w złocie. Jest to 
prawie 3 razy więcej, niż import 
w pierwszych miesiącach 1926 r., 
a o przeszło 20 milj. złotych w złocie 
więcej niż w miesiącu marcu r. b. 

Aby zdać sobie sprawę ze stanu 
obecnego, nalęży przeprowadzić 
analizę importu kwietniowego. 

A więc, produktów spożyw- 
czych przywieziono na sumę około 
6.000.000 zł. w zł. więcej, niż w 
miesiącu poprzednim, a przedew- 
szystkiem pszenicy i kukurydzy. 
W ostatnich dniach została dla 
akcji interwencyjnej zakupiona po- 
ważniejsza partja zboża na rynku 
krajowym po cenie od 8 do 9 
proc. niższej, niż oficjalne dane 
giełdowe. 

Wzrost importu w kwietniu do- 
tyczy następujących głównych po- 
zycyj: przywieźliśmy b. znaczne 
ilości skór surowych i wyprawio 
nych do dalszego przerobu w po- 
równaniu z marcem o 2,6 mil. zł. 
w zł. więcej, starego żelaza i mie- 
dzi za 3 milj. zł. w zł. więcej, 
maszyn i aparatów w tem głównie 
maszyny włók. i do obróbki drze- 
wa za 2,3 milj., zł. w złocie wię- 
cej, oraz bawełny surowej, przędzy 
bawełn. wełny surowej, czesanej i 
przędzy wełn, za 8.6 milj. zł. w 
zł. więcej. Wreszcie ostatnią po- 
ważniejszą pozycją wzrostu impor- 
tu są samochody, których dowie- 
ziono w kwietniu o miljon zł. w 
złocie więcej niż w miesiącu marcu, 

W roku 1924 i 1925 mieliśmy 
bilans handlowy ujemny. Charak- 
ter jednak importu wówczas był 
zasadniczo inny. Największymi ar- 
tykułami dowozu były: mąka, o- 

buwie skórzane, wyroby chemicz- 
ne gotowe, surówka żelazna, stal, 
Szyny, rury i wyroby żelazne go- 
towe, maszyny prymitywne i рге- 
cyzyjne, tkaniny gotowe, odzież, 
konfekcja i przybory , szkolne. 
Obecnie import ujawnia się w do- 
wozie pszenicy, żyta, Śledzi, skór 
surowych, materjałów budowla, 
nych, specjal. rud. żel. i cynkowych 
nawozów sztucznych, garbników, 
surowców chemicznych, starego że- 
laża, miedzi, cyny, maszyn, za wy- 
jątkiem tych wszystkich, które w 
dostatecznej mierze sami juź wy- 
rabiamy—szmat i makulatury do 
fabrykacji papieru, juty, bawełny 
i wełny. 

Zahamowanie więc importu do 
Polski w chwili obecnej jest kwe- 
stją niezmiernie skomplikowaną 
a nawet może szkodliwszą dla 
rozwoju gospodarczego Polski, 
niż ewentualność kilku miesięcznej 
pasywności bilansu. Wszystkie nie- 
mal państwa mają bilanse handlo- 
we, wykazujące wahania większe, 
niż Polska obecnie. W okresie od 
listopada 1925 do końca paździer- 
nika 1926—a więc w okresie kon- 
junkturowym, Francja miała bilans 
handlowy pasywny przez 5 miesię- 
cy, Niemcy miały bilans pasywny 
Przez 6 miesięcy w 2-ch okresach, 
Stany Zjednoczone miały bilans 
pasywny przez 5 miesięcy, Nie 
możemy porównywać gospodarki 
Polski z bogatemi państwami Za- 
chodu, niemniej jednak nieprzer- 
wanej pasywności bilansu mieć nie 
możemy, każde zaś ożywienie gos- 
podarcze rynku wewnętrznego Sa- 
morzutnie rozwija potrzeby i zwię- 
ksza import towarów. || 

Polska powoli inwestuje się, a 
rozwijając się gospodarczo przeja- 
wia silniejszą tendencję i zdolność 
nabywczą. Dzisiaj są względy spec- 
jalne, które nie mają cech trwa- 
łości. Np. ogromny dowóz suro- 
wej bawełny i wełay ma częścio- 
wo charakter zabezpieczenia się 
wobec zwyżkowania cen zagranicą, 
dowóz starego żelaza czy produk- 
tów spożywczych w obecnych wy- 
sokościach nie reprezentuje cyfr 
średnich, lecz maksymalne. Bilans 
płatniczy Polski na szereg miesię- 
cy naprzód jest zabezpieczony — 
więc sprawa rozrostu importu w 
dziedzinie najniezbędniejszych su- 
rowców, maszyn, urządzeń i Środ- 
ków produkcji nieujemny, lecz bę- 
dzie jednak przeciwnie jako objaw 
dodatni. Należyty zdrowy rozwój 
gospodarczy nie przybrał tempa 
szybszego od możliwości finanso- 
wych Polski i dlatego ewolucja bi- 
lansu handlowego musi być jak- 
najskrupulatniej śledzona we wszy- 
stkich najdrobniejszych nawet prze- 
jawach i dziedzinach życia gospo- 
darczego. (Pat.) 

  

KRONIKA KRAJOWA. 

Sprawy podatkowe, 

Z inicjatywy Państwowego In- 
stytutu Eksportowego odbyła się w 
Warszawie pod przewodnictwem 
dyrektora Instytutu p. Turskiego w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu 
konferencja producentów rolniczych 
Spółdzielczych Organizacyj Wywo- 
zowych oraz eksporterów jaj z ca- 
łej Rzeczypospolitej — poświęcona 
zagadnieniom poprawy hodowli 
drobiu oraz zracjonalizowaniu me- 
tod eksportu jaj. 

Zebranie wyłoniło Komitet, zło- 
żony z przedstawicieli czynników 
zainteresowanych w produkcji oraz 
wywozie jaj, celem opracowania 
wspólnego planu organizacyjnego. 

Sprawy eksportowe. 

W Ministerstwie Skarbu są na 
ukończeniu prace nad nowelą do 
ustawy o podatku majątkowym. 

Według tej noweli podatek 
majątkowy ma być przekształcony 
z jednorazowej daniny na stały po- 
datek. Istniejące dotychczas 3 gru- 
Py przekształcone zostaną na ka- 
tegorje w zależności od majątku. 
llość płatników zostanie zwiększo- 
na przez obniżenie minimalnej wy- 
sokości majątku opłacających po- 
datek. Norma podatkowa rozpocz- 
nie się od 3%. Z chwilą wprowa- 
dzenia w życie zreformowanego po- 
datku majątkowego powołane zo- 
staną specjalne komisje szacunko- 
we dla określenia podstaw wymia- 
ru. Komisje corocznie dokonywać 
będą wymiarów uzupełniających, 
celem stwierdzenia zmian ewentu- 
alnie zaszłych w substancji mająt- 
owej. 

W sprawie ożywienia stosunków 
handlowych z Rosją. 

W lokalu Centralnego Związku 
Górnictwa Przemysłu Handlu i Fi- 
nansów odbyło się pod przewod- 
nictwem posła Wierzbickiego po- 

siedzenie komisji, obradującej nad 
zagadnieniem handlu między Polską 
i Rosją. W skład tej komisji wcho- 
dzą przedstawiciele zainteresowa- 
nych ministerstw, oraz delegaci 
różnych organizacyj gospodarczych. 

Komisja odbyła już kilka po- 
siedzeń i w rezultacie opracowała 
szereg wniosków, natury ogólnej, 
które zostaną wkrótce ujęte w for- 
mie memorjału, wyrażającego po- 
gląd zbiorowy polskich sfer go- 
spodarczych na możliwości 
mywania stosunków handlowych z 
Rosją Sowiecką. Memorjał ten bę- 
dzie przedstawiony rządowi do za- 
opinjowania. 

Między innemi komisja szcze- 
gółowo omawiała sprawę kredytów 
gwarancyjnych, zmierzających do 
usunięcia tych trudności, które na 
drodze do ożywienia stosunków 
handlowych z Rosją ostatnio się 
pojawiły. 

Opracowanie przez komisję me- 
morjału uważać trzeba będzie za 
zakończenie pierwszej fazy obrad 
nad zagadnieniem handlu z Rosją. 
Drugą fazą ma być opracowanie 
wniosków bardziej szczegółowych 
i pozytywnych. 

Sprawa importu zboża do Polski. 

Obecnie najwięcej importujemy 
zboża amerykańskiego. Ogółem 
rząd zamówił w Ameryce około 
1000 wagonów zboża, które do- 
starczone jest do kraju drogą mor- 
ską, a następnie rzeczną. Zboże 
amerykańskie jest bardzo wyso- 
kiego gatunku. (Western Rye II,) 
tak, iż młyny polskie przeważnie 
zmuszone są mieszać je ze zbo- 
żem polskiem. 

Zboża rosyjskiego importujemy 
również znaczne ilości, ale to, co 
obecnie przychodzi do Polski u- 
skutecznizne jest tylko na podsta- 
wie poprzednich kontraktów, gdyż 
Rosja Sowiecka obecnie już zboża 
nie sprzedaje. Ogółem import zbo- 
ża z Rosji wyniesie do 2.000 wa- 
gonów. Gatunek zboża rosyjskiego 

utrzy- , 

RU R ЗЕВ   

jest również niezły, aczkolwiek do- stawa stale szwankuje. 
Wskutek zwiększenia się im- 

portu zboża zagranicznego oraz 
wskutek zwiększenia się zaofiaro- 
wania zboża wewnętrz kraju po 
ustaleniu się pogody, cena zboża 
uległa pewnemu obniżeniu. 

fłyny warszawskie ostatnio zu- 
pełnie wstrzymały się od kupna 
zboża z prowincji, posiłkując się 
swojemi zapasami i oczekując na 
dalszą zniżkę cen. . 

Sfery kompetentne są zdania, 
że to zboże, które zostało zamó- 
wione dotychczas przez rząd w 
Ameryce i które przyjdzie z Rosji 
na podstawie dawnych kontraktów, 
całkowicie nam wystarczy do 
przednówka. 

Wbrew pierwotnym przypusz- 
czeniom wewnątrz kraju znajdują 
się wcale niemałe poukrywane za- 
pasy zboża, zwłaszcza u pośredni- 
ków. 

Przemysł polski zagranicą. 

Komunikują nam z Paryża, że 
z pośród firm polskich, które eks- ponowały: swe wyroby na Między- 
narodowej Wystawie Handlowo- 
Przemysłowej, firma Majde i S-ka, 
fabryka mydła i świec w Warszawie, 
otrzymała najwyższą nagrodę:— 
„Grand Prix* i złoty medal za do- 
broć fabrykatów. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Nowe stawki przy proteście weksli. 

Rczporządzenie Prezyd. Rzplitej z 
dnia 30 Kwielńia b. r. uchyla dotychcza- 
sowe przepisy i wprowadza nowe stawki 
kontowe protestu weksli dla całego Pań- 
stwa, ы > i 

Rozporządzenie to wchodzi w życie 
z dn. 29 maja r. b. 

Opłsty za sporządzenie protestu ma- 
ją wynosić: 
do zł. 100 — opłata 26 
do zt. 300 250 
do zł. 400 42 
do zł. 600 5 — 
do zł. 1000 7 — о4 1000 do 5000 10 — 
od 5000 do 10.000 15 — 

Ponad sumę 10.000 do opłaty 15 zł. 
za pierwsze 10.000 dodaje się po 30 gr. 
za każde rozpoczęte 1000 zł. 

Niezależnie od opłaty za sporządze- 
nie protestu notarjusze pobierać będą 
RY stemplową i komunalną. 

admienić należy, że obecnie prote- 
sty sporządzać mogą notarjusze, sądy 
pokoju i urzędy pocztowe, (b) 
— 

Głełda Wileńska w dniu 
23. V. r.b. 

żąd. płac. tranz, 
8% L. Z. Państ. B-ku 

Roln. za 100 zł. — 1,59 (92%0) 
Listy zastaw. Wil. B. 

Ziemsk. zł. 100 50,90 50,70 — -- 

Giełda Warszawska w dniu 
23 V. b. r. * 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Ii. Dewizy 

Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,— 3509 34,91 
Praga 2652 26,56 26,44 
Genewa 172,02 17245 171,59 
Rzym 48,95 49,07 48,83 

AKCJE 
Bank Handiowy 1,90 
Bank Polski 155—152,50—153 
Związ, spółek zarobk. —96,50 

Lilpop 44,25—33—33,50 
Ostrowiec 82,25 
Modrzejów 10,50—10,15—10,25 

L sądów. 
Mąż wydaje zamąż własną 

żonę. 
W dniu wczorajszym w Sądzie 

Okręgowym w Wilnie była rozpa- 
trywana bardzo ciekawa sprawa, 
która w swoim czasie narobiła w 
prasie miejscowej wiele hałasu. 

W roku 1917, Konstanty Rouba 
ożenił się ze Scholastyką Domice- 
wiczówną, która wniosła mu w po- 
sagu spory szmat ziemi i dobrze 
prowadzone gospodarstwo rolne. 
Właściwie, jak krążyły wersie, ożenił 
się on z posagiem a żona była 
tylko koniecznym tego posagu do- 
datkiem. 

Nic więc dziwnego, że pożycie 
ich nie układało się szczęśliwie od 
samego początku — kłótnie, swary, 
a nawet awantury były na porząd- 
ku dziennym. 

W końcu młodzi małżonkowie 
zamieszkali osobno. Tego jednak 
Konstantemu Roubie było zamało. 
Chciał się wogóle pozbyć żony. 
Postanowił więc ją wydać zamąż. 
Ale tu natknął się na nieprzebyty 
mur trudności kościelnej. Związek 
małżeński, zawarty w kościele kato- 
lickim jest nierozerwalnym. Ale od 
czegoż pomysłowość Konstantego. 

W tym celu zaangażował mło- 
dą dziewczynę Michalinę Lachowi- 
czównę, z którą udał się do pro- 
boszcza parafji sużyńskiej w po- 
wiecie wileńsko - trockim. Tu po- 
prosił o zaświadczenie rzekomo 
dla Lachowiczówny, że jest stanu 
wolnego. Ale przytem podał imię 
i panieńskie nazwisko swej żony. 
Proboszcz parafji ks. Misznikis nie 
zorjentował się, że padł ofiarą o- 

WILENŚSK I 

Wieści z kraju. 
WILEJKA pow. _ 

Jak to nazwać? 
Mija rok od chwili, kiedy na 

cmentarz wilejski niesiono zwłoki 
ś p. d-ra Antoniego Orłowskiego— 
byłego lekarza powiatowego. 

Cała ludność—nietylko Wilejki, 
lecz i najdalszych okolic — bez 
względu na wyznanie i narodo- 
wość—przybyła, aby odprowadzić 
zwłoki tego, przez wszystkich ko- 
chanego człowieka na ostatni spo- 
czynek. 

Dla upamiętnienia zasług tego 
nieodżałowanego człowieka prze- 
mianowano ulicę Pohulańską na 
dr. Antoniego Orłowskiego. 

Zwrócono się również do księ- 
dza dziekana Śnieszki z projektem 
wmurowania w kościele tablicy 
pamiątkowej. 

Temu jednak — ku wielkiemu 
zdziwieniu i oburzeniu wszystkich— 
wielebny ksiądz dziekan katego- 
rycznie się sprzeciwił —motywując 
krok swój tem, iż ś. p. dr. Orłow- 
ski „nieregularnie uczęszczał do 
kościoła*! 

Ale to mało! Ksiądz dziekan 
stawia podobno jeszcze drugi 
„główny zarzut*—a mianowicie, iż 
zmarły nie był przed śmiercią u 
spowiedzi Ś.p. dr. Orłowski zmarł 
w szpitalu w Wilnie i nie pomo- 
gły stwierdzenia zakonnic — iż 
zmarły wyspowiadał się przed 
śmiercią. 

Ale idźmy dalej. 
W pierwszą rocznicę śmierci — 

postanowiono odprawić modły za 
duszę zmarłego. 

W cerkwi prawosławnej odpra- 
wione zostało uroczyste nabożeń- 
stwo żałobne—w bóżnicy miejsco- 
wej rabin odprawił modły. 

Tak ksiądz prawosławny—jak i 
rabin uczynili to darmo! 

Ksiądz dziekan Śnieszko miał 
jednak odwagę zażądać za odpra- 
wienie mszy św.— dosłownie —pięt- 
naście rubli złotem oprócz opłaty 
za świece i obsługę (7)! 

Nie pomogły tłumaczenia, iż 
ś. p. dr. Orłowski nie pozostawił 
ani rodziny—ani też żadnego ma- 
jątku—gdyż nawet w szpitalu leczył 
się na koszt sejmiku. Koszta po- 
grzebu opłacene zostały również 
przez sejmik! 

Ksiądz dziekan jednak pozostał 
przy swojem żądaniu! 

Opłatę uiściła pewna obywatel- 
ka m. Wilejki z własnych fundu- 
szów i msza św. została odpra- 
wional 
———————07—————— p 

szustwa i wspomniane zaświadcze- 
nie wydał. 

Konstanty Rouba po powrocie 
do domu oświadczył żonie, że 
wspomniane zaświadczenie jest roz- 
wodem i że obecnie poszuka dla 
niej męża. 

', | rzeczywiście w kilka dni póź- 
niej znalazł się amator związku 
małżeńskiego. 

Był nim post. służby granicz- 
nej Stanisław Rymkiewicz. 

We troje udali się do Wilna do 
parafji Wszystkich Świętych i tu 
po podpisaniu zaświadczenia przez 
Konstantego Roubę o wolnym stanie 
swej żony, przyczem na odnośnym 
dokumencie Rouba podał nazwisko 
Stankiewicza — odbył się ślub mię- 
dzy Rymkiewiczem, a rzekomą Do- 
micewiczówną. 

Wszystko wyszło na jaw i wczo- 
raj sprawa ta była przedmiotem 
rozpraw w Sądzie Okręgowym. 

Oskarżenie wnosił pprok. Rau- 
ze. Ławy obrończe zajęli mecena- 
si: Raczkiewicz, Andrejew, Kulikow- 
ski i Engiel. 

Sąd pod przewodnictwem Sę- 
dziego jodziewicza wydał wyrok, 
skazujący Konstantego Roubę na 
2 lata więzienia zamieniającego dom 
poprawy. 

Sprawca mordu w lesie 
Raczki stanie przed sądem 

doraźnym. 
Przed kilkoma dniami w lesie 

majątku Raczki gminy szarkow- 
szczyzna została zamordowana w 
ohydny sposób nieznana kobieta, 
której nazwiska początkowo nie 
zdołano ustalić. Wszczęte Śledztwo, 
które trwało przeszło tydzień, do- 
prowadziło do aresztowania Miko- 
łaja Zabiełły syna Jana lat 26 
mieszkańca wsi Marki gminy szar- 
kowszczyzna: 

Morderca przyznał się do do- 
konanego zabójstwa i opowiedział 
szczegóły i okoliczności wśród ja- 
kich dokonał ohydnego mordu. 

Zamordowana, jak ustaliło šledz- 
two na podstawie zeznań zbrod- 
niarza, nazywa się Antonina Gołu- 
bicka mieszkanka zaścianka Małe 
Wołodzki gminy hoduciskiej po- 
wiatu święciańskiego. 

Zabójca wiedział, że Gołubicka 
będzie w krytycznym dniu prze- 
chodziła przez las majątku Raczki 
i czatował sam na nią. 

Sprawa ta będzie rozpatrywana 
w trybie doraźnym w Sądzie O- 
kręgowym w Wilnie. 

RUCH STRZELECKI. 
Plenarne zebranie zarządu okrę- 

gu wileńskiego. 

W dniu 22 b. m. odbyło się 
drugie zkolei w bieżącym roku ze- 
branie plenarne Zarządu Okręgu 
Wileńskiego. W zebraniu wzięły u- 

dział: zarząd i komenda okręgu in 
gremio, oraz delegaci obwodów: 
m. Wilna, wileńsko-trockiego, Osz- 
miańskiego, święciańskiego, wilej- 
skiego, mołodeczańskiego, postaw- 
skiego oraz samodzielnych oddzia- 
łów _ Turmontów, Druji i Łużek. 

Pozatem na zebraniu byli obec- 
ni: inspektor główny i członek 
Wydz. Wykonawczego Zarządu 
Głównego, ob. Muszkiet-Królikow- 
ski (Warszawa), ppułk. szt. gen. 
ob. Florek, oraz specjalnie delego- 
wany przez D.O.K. III por. Skwar- 
nicki. Obradom przewodniczył pre- 
zes zarządu okręgu, mec. ob. A- 
bramowicz. Sekretarzował ob. Trza- 
ska-Pokrzewifiski, 

Po zagajeniu obrad i powitaniu 
delegatów, przewodniczący zebrania 
zdał sprawę z ostatniego Zjazdu 
Delegatów Związku Strzeleckiego 
w Warszawie. Zjazd wykazał ży- 
wiołowy wprost rozwój związku. 
Obecność Pana Prezydenta, repre- 
zentanta twórcy duchowego związ- 
ku, Marszałka Piłsudskiego, mini- 
strów i przedstawicieli władz wy- 
raźnie Świadczyło o więzi organi- 
zacji z Państwem, oraz wielkiem 
znaczeniu, jakie państwo wiąże z 
pracą i rozwojem Związku Strze- 
leckiego, który podjął w głównej 
mierze ciężar przysposobienia woj- 
skowego obywateli dla celów obro- 
ny na wypadek wojny. 

Imieniem Zarządu Głównego ze- 
branie powitał ob. Muszkiet-Króli- 
kowski, życząc obecnym dalszej i 
owocnej pracy, poczem przystąpio- 
no do sprawozdań za okres od 1 
stycznia b, r. 

Prace Zarządu Okręgu refero- 
wał ob. Trzaska-Pokrzewiński. Spra- 
wozdanie wykazało nader pomyśl- 
ny rozwój organizacji: w ciągu 5 
miesięcy zarejestrowano kilkanaście 
nowych oddziałów. 

Z działalności Komendy Okrę- 
gu sprawozdanie złożył inspektor 
okręgu ob. Dąbrowski, podkreśla- 
jąc szczególne znaczenie i warunki 
pracy strzeleckiej na Wileńszczyźnie, 
silnie zróżniczkowanej pod wzglę- 
dem narodowościowym, oraz poli- 
tycznym. 

Sprawozdanie referatu propa- 
gandy i prasy wygłosił ref. ob. 
Brzozowski Stanisław, zwracając 
uwagę na doniosłość przełamywa- 
nia wrogiej lub obojętnej dotych- 
czas względem Strzelca psychiki pew 
nych grup społecznych, oraz koniecz- 
ność intensywnego szerzenia wśród 
jaknajszerszych warstw idei oraz 
pracy Związku Strzeleckiego. 

Wielki aplauz zebrania zdobyła 
sobie Komendantka Pracy Kobiet 
ob. Olejniczakowska, która w nie- 
spełna kilkutygodniowym okresie 
potrafiła zorganizować kilka od- 
działów żeńskich, odrazu stawiając 
je na poziomie zapewniającym na- 
leżyty rozwój i pomyślność pracy. 

Zkolei nastąpiły sprawozdania 
delegatów obwodów. Stwierdziwszy 
pomyślny rozwój organizacji, z 
każdym dniem wzrastające zain- 
teresowanie Związkiem Strzeleckim 
szerokich rzesz ludności, nie wy- 
łączając sfer inteligenckich, które 
coraz wydatniejszy biorą udział w 
pracy strzeleckiej, wszyscy delegaci 
podkreślili niezmierny sukces jaki 
osiąga Związek na tutejszym tere- 
nie szerzeniem uświadomienia o- 
bywatelskiego, rozwijaniem uczuć 
patrjotycznych i lojalności, odcią- 
gając wskutek tego niezdecydowa- 
nych, lub zgoła wrogo odnoszą- 
cych się do Państwa od wpływów 
i agitacyj przeciwpaństwowych. 

Przedstawiciel D. O. K. Iil por. 
Skwarnicki, kładąc cały nacisk na 
znaczenie przysposobienia wojskc- 
wego obywateli, zapewnił współ- 
pracę na tem polu sfer wojskowych, 
które w zupełności zdają sobie 
sprawę ze znaczenia z wysokiego 
poziomu jakie zajmuje, bezkonku- 
rencyjny zresztą na naszym tere- 
nie, Związek Strzelecki. 

Gorącą owację zebranych wy- 
wołało przemówienie ppłk. Szt. 
Gen. ob. Florka, protektora i czyn- 
nego współtwórcy przysposobienia 
wojskowego na ziemi wileńskiej. 
Mówca wielki nacisk położył na 
stronę ideologiczną pracy strze- 
leckiej, wskazując na nią jako na 
bazę i ostoję siły i rozwoju pracy 
związkowej. 

W zakończeniu obrad przewod- 
niczący ob. Abramowicz, stwier- 
dzając potężny rozwój organiza- 
cyjny, podniósł doniosłość pracy 
wewnętrznej, zwłaszcza pogłębie- 
nia ideowego członków, oraz nie- 
obliczalne wprost korzyści płyną- 
ce dla państwa z wciągania w or- 
bitę pracy i ideologji strzeleckiej 
mniejszości narodowych. (b). 
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SPORT. 
Rekord światowy w Krakowie. 

Rekord światowy w rzucie oszczę- 
pem pobiła Lenka (Cracovia) 33,30, a 
oszczepem oburącz 49.40.5. 

Inne wyniki: w dal — Hanka — 442 
dysk— Jasna 29.41, dysk oburącz— Jasna 
53.07 (rekord polski), kulą— Jasna 8.40,5, 
kulą oburącz — Wiška 13.85, 240 mtr.— 
Wiška 37 sek. 

Przed trójmeczem bałtyckim. 
W dniach 28 b m. (godz. 16.30) i 

29 b. m. (godz. 11 rano) odbędzie się w 
Agrykoli lekkoatletyczny trójmęcz państw 
bałtyckich Polska—Estonje—Łotwa. 

Skład drużyny polskiej ustalono W | 
sposób następujący: 100 mtr,—Szenajch 
i Dobrowolski, 200 mtr. — Szerajch i 
Weiss, 400 mtr.—Weiss i Rothert, 800 i 
1500 mtr. — Malanowski i Foryś, 5 1 10 
klm.—Freyer i Sawaryn, 110 mtr. płotki 
— Trojanowski i Dobrowolski, sztafeta | 
4x100 mtr.—Weiss, Dobrowolski, Rothert, 
Szenajch, sztafeta 4x400 mtr.— Weiss, Ko- 
rolkiewicz, Cejzik, Rothert, skok w dal— 
Sikorski i Dobrowolski (lub Kasperkie- 
wicz), skok w wyż—Fryszczyn, Mierze- 
jewski, skok o tyczce—Adamczak i Gil- lewski, rzut kulą—Baran i Górski, rzut | dyskiem — Baran i Cejzik, rzut OSZCZE- рет — Smakulski i Dobrowolski. (С.5) 

Dwa rekordy polskie w War- 
szawie. 

W ostatnim dniu zawodów lekkoat- letycznych o mistrzostwo okręgu war- szawskiego, wyniki były następujące: Finał 200 mtr. — 1) Szenajch (War- szawianka) 22,8 sek. (wynik gorszy od rekordu o 0.1 sek., 2) Weiss (AZŚ) 23 sek., 3) Żuber (Warszawianka). Rzut oszczepem — 1) Pawski (AZS) 45.90, 2) Pasmantier (Makabi) 43.87, 3) Maciaszczyk (AZS) 40.21. й Rzut oszczepem oburącz nie doszedł 2 do skutku z powodu nieobecności za- | wodników (zwłaszcza Szydłowskiego), Trójskok — I) Sikorski (Pol.) 13.22, 2) Maciaszczyk (AZS) 12.54, 3) Wójcicki (2 11.99, 4) Kasperkiewicz (AZS) 

Bieg 800 mtr. — 1) Kostrzewski (A ZS) 2:02, 2) Malanowski (AZS) 2:03, 3) Meyro (Pol) 2:03,8, 4) Ołdak, 5) Kar- 
czewski (obaj z (AZS), 

Bieg 5 klm.—1) Freyer (Pol) 16:17.6, 
2) Sarnacki (Warsz,) 16:34. 3) Wojcie- 
chowski (AZS) 17:06, 4) Nowacki (Pol). 
Łukaszewicz odstąpił po 3 klm, 

S-tafeta 4x400 mtr. — 1) Polonia (Rothert, Cejzik, Korolkiewicz, Meyro) 
3:28,6 (rekord Pc o 3 sekundy). 2) 
AZS. (Ołdak, alanowski, Kostrzewski, Weiss) 3:28,8, 3) Warszawianka (Mać- kowiak, Foryś, Bowbelski, Żuber). 

Rzut młotem — 1) Cejzik (Pol) 34.20 
(rekord pobity o 32 cm.), 2) Konarzew- A» 26,37, 3) Wrzesień (AZS) 

W ostatecznej punktacji wygrał A. Z. S.) 63 pkt. (9 wygranych) przed Po- lonią (57 pkt. (10 wygranych), Warsza 
3 16 pkt. (2 wygrane) i Makabi 

pkt. 

   

Komitet Organizacyjny Międz. 
Konkursów Hippicznych komu- 
nikuje: Dalsze zgłoszenia wybit- 
nych jeżdźców krajowych wpływa- 
ją. Ilość mianowanych koni prze- 
kroczyła już liczbę 200. Zespół 
polski z Grudziądza przybył już do 
Warszawy. Cresi nie wezmą udzia- 
łu w konkursach, z powodu braku 
odpowiednio przygotowanego ma- 
terjału końskiego, dla zamanifesto- 
wania jednak swych chęci wyślą 
delegację honorową. Rumunja, Łot- 
wa i Estonja reprezentowane będą 
również przez specjalne delegacje. 
Konie jeźdźców -węgierskich przy- 
były już do Warszawy i po wyła- 
dowaniu umieszczone zostały w 
szwadronie sztabowym M. S. Wojsk. 
przy ul. Huzarskiej. 

Amazonki zgłosiły chęć rywa- 
lizowania z jeźdźcami we wszyst- 
kich konkurencjach. Konkurs po- 
cieszenia zawierać będzie również 
serję krajową, w której będą mogli 
wziąć udział jeźdźcy krajowi, któ- 
rych konie nie wygrają 500 zł. D. 
25 b. m. o g. 11 odbędzie się w 
sali konferencyjnej M. S. Wojsk. 
zebranie uczestników M. K. H., 
celem wysłuchania propozycyj i 
przepisów Oraz wyrażenia swej 
zgody co do ich zastosowania. O 
g. 12 tegoż dnia odbędzie się przy- 
jęcie wszystkich uczestników oraz 
członków jury przez przewodni- 
czącego Komitetu. Godziny rozpo- 
czynania konkursów: 27. V.-=kon- 
kurs otwarcia g. 14, przedstawie- 
nie zespołów g. 17, nagroda rzeki 
Wisły g. 17 m. 15 30. V. — nagr. 
Łazienek (konkurs parami) g. 16, 
nagr. Komitetu Organiz. g. 18, 1. 
VI.—nagr. Min. Roln. g. 16, nagr. 
im. Jurjewicza i nagr. Min. 'Spr. 
Zagr. g. 18, 3. VL—nagr. m. War- 
szawy, nagr. Armij Zagr. serja 
krajowa g. 13, serja międz. g. 16 
m. 30, 4. VI.—nagr. im. Marszałka 
Piłsudskiego, serja kraj. g. 14, ser- 
ja międzynarodowa g. 17 m. 30 6. 
VI. — nagr. korpusu dyplom. dla 
pań g. 16, nagr. Puhar Narodów 
g. 17 m. 30, 7. Vl.—nagr. Warsz. 
Związku Jeździeckiego g. 14, nagr. 
pocieszenia międzynarodowa g. 16, 
krajowa g. 18. 

——— iii 

Popierając budowę stadjonu 
przyczyniasz się do rozwoju ćwi- 
czeń sportowych tak niezbęd- 
nych dla należytego wycho- 
wania fizycznego naszego 

pokolenia. 
i ss 

Nie dba o swoją ojczyznę ten, kto nie 
jest członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej. 
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lanie wagonów kolejowych gazem, — Walne zebranie członków Na Zjeździe mają być poruszo- Bilety są już do nabycia w księgarni 

K R O N I K A tak,że na wielu linjach oświetlanie Wil. Okręgu Czerwonego Krzyża ne sprawy: 1) zawiązania stowarzy- a ktoa Poki fabia. й 4'1‹„…„„) 

® to było niedostateczne i dokony- Polskiego, odbędzie się 30 maja szenia absolwentów byłej szkoły pzis po raz ostatni w sezonie kroto- 

wane przy pomocy zwykłych świec. r.b. o g. 6 w. w wielkiej sali kon- chemiczno - technicznej w Wilnie; chwila Hopwooda „Jutro pogoda" z p. 

Dziś: Joanny M. wych rozkazem z dn. 13 b. m. L" Obecnie dyrekcja kolejowa w ferencyjnej Województwa z nastę- 2) utworzenia kasy samopomocy, p Malamowicz Nika, i K. Wyrwicz- - 

Wtorek | jutro: Grzegorza VII P. W.  dz.13296 wydało zarządzenie, mocą Wilnie będzie mogła przejść cał- pującym porządkiem dziennym: 3) kwestja uprawnień. | : --= Jatrzejtza premieta: AR ‚ 
94 Wschód słońca-q. 3 m. 39 którego dowódcy garnizonów i do- kowicie na ošwietlenie wagonów 1) zagajenie i wybór prezydjum : Wszelkich informacyj udziela dzi na repertuar Teatru Polskiego naj- 

maja z hód g. 19 m. 24 wódcy pułków w miarę możności S$azem 1 elektrycznością. walnego zgromadzenie; 2) sprawo- Biuro Zjazdu R Wilno, ul. Bakszta nowsza komedja Langera „Łatwiej przejść 

че Ę Ah będą użyczały w dniu obchodu so с zdanie Zarządu oraz Komisji Rewi- 10, m. 2 p. Illinicz. wielbłądowi...* : 2 

„OSOBISTE. Dnia Spółdzielczości, który, jak see OT E. zyinej za A r; 3 Ba pras na ZABAWY, urowteicnika 3 Posdodika | 
е s alis A Ž r.; 4) wybór członków Komi- iaskowska i I. Jasińsk: ie zaś W. 

— Dyrektor Lasów Państwo- TS S a 5 as nika tetu Okręgu, ich zastępców iczłon- — Tylko jeden wieczór wy- Malinowski. i Wałelka: waski i 

R Władysław is lokalnym bezinteresownie orkiestr wym, 27 b. m. rozpocznie Ee ków Komisji Rewizyjnej, 5) wolne a gc Nareszcie bę- łza B który tę sztukę 

powrócił wczoraj z krótkotermino- : CA > i в + wnioski. dziemy mieli w Wilnie, w ciągu SE 

wego urlopu i objął urzędowanie. gy de zawita ID Pakas San Przybycie jaknajliczniejsze jest lednego coprawda wieczoru, W-  czyartek cy u dniÓW KA, owa o wana 
URZEDOWA Równocześnie wydano zarządze- słowych. Zasiłki te obliczone z0- konieczne. Wstęp za okazaniem  tworny dancing. Oto Związek Po- będzie po raz ostatni w sezonie dowci- 

ZA EE by orkiestry, którym będą do- stały na podstawie nowej  instruk- kwitu opłaty składki członkowskiej laków Ziemi Kowieńskiej gwoli na- pna krotochwila Feydeau „Dudek*. 

— Koronacja Matki Boskiej starczone przez Komiiety zapośre- cji p, ministra Pracy i Opieki Spo- 72 1927 rok. wiązania towarzyskich stosunków - „Cze bniłan, t- le od czwariku 
Ostrobramskiej a władze admi- dnictwem Okręgów Korpusu party- łecznej z dnia 14 kwietnia 1927 r. NADESŁANE. Pomiędzy kownianami i*w. celu Gpoyiązywać będą ceny od 15 gr. 
nistracyjne. Dnia 23 maja odbyło tury „Hymnu Spółdzielców", wyu- Wysokość zasiłków zależnie od | em — zgromadzenia w jednej sali tych — Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
się w Urzędzie Wojewódzkim ze- czyły się go grać. wysokości członków rodziny wa- „Koedukacyjne gimnazjum im. wszystkich, którym humor służy, dyński). Na inaugurację sezonu, w Tea- A 

branie naczelników Wydziałów Urzę- Zainteresowane Komitety obcho- hać się będzie od 40 do 100 zł. T. Czackiego podaje do wiado- urządza w środę, dnia 25 maja o siano DARO sdi A : 

du Wojewódzkiego z udziałem Ko- du, powołującsię na wyżej wymie- — Bezrobocie w ub. tygod- mości, iż zapisy uczniów i ucze- godz. 9 wiecz. w lokalu Związku wę wtorek 24 maja w kasie Toi poli 

misarza Rządu na m. Wilno i ko- niony rozkaz, . winny przesłać do niu. Ogólna przybliżona liczbabez- D!“ do wszystkich 8 klas gimnaz- Polaków z Kresów Zakordono- skiego od godz. Il-eį do 9-ej wieczorem 

mendanta wojewódzkiego policji odnośnego dowódcy Garnizonu robotnych na terenie działalności 1 Ва rok szkolny 1927-28 przyj- nowych (Zawalna Nr. 2) zabawę bez przerwy, 

państwowej, na którem to zebraniu odpowiednią ilość partytur hymnu. Państwowego Urzędu Pośrednictwa ule kancelarja gimnazjum (ul BE 
p. wojewoda udzielił zebranym о- Pracysw Aliinia: 24 oras 0d I6rda Wiwulskiego 11) od godz. 9—12 Wejście 2 zł. Radjo. 

gólnych dyrektyw w sprawach SPRAWY URZĘDNICZE. 21 b. m. wynosiła: rano i od 4—6 po poł. ROZNĘ. wro ` 
związanych z uroczystościami ko- i E robotników hutniczych—1, me- Nauka we wszystkich klasach Wycdeczka Eói - TOREK 24 maja. 

ronacyjnemi 2 lipca. — W sprawie komunalnych talowych—262, robotników budow- odbywać się będzie w godzinach jalisty AŽ dzi a Soc- Warszawa 10 kw. 1111 m. : 

Spodziewane przybycie najwyż- urzędników kontraktowych. W  anych—565, innych wykwalifiko- rannych". || 0 s. mickiej w Wil ie Dola 4 a, zn R a 0 
szych dygnitarzy państwowych о- myśl uchwały Rady Miejskiej z dn. wanych—1022, niewykwalifikowa- — Egzaininy wstępne do klas cg bo n е 'да w fo Czer „5.00. Komunikaty gospodarczy i meteo- 
raz zjechanie do Wilna niezwykle 5 maja r.b. pracownikom nieetato- nych—1451, robotników rolnych— od I-ej do VIII-ej Gimnazjum im. ie k 15 sze Goci age WY. rologiczny. 

licznych tłumów wiernych, stwarza wym, z którymi stosunek służbowy 314, pracowników umysłowych  J; Słowackiego w Wilnie odbędą się Mo, a Łotewskiej Socjalistycznej 16.45. Odczyt p. t. „Wołyn* wygłosi p. 
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