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Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

  

Wilno, Sobota 5 maja 1928 r. 

  

  

TEATR REWJI 
Dziś i spi 

4" | następnyc „Złoty Róg SKA 

Dąbrowskiego 5. i 930 

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Wilno znów się bai. 

  

Wielka aktualna rewia w 14 obrazach (2 częściach). 
Napisali: Dr. Benz, Oleś Fijołek, Stop ! Kropka. 

Z udziałem zespołu pierwszorzędnych sił teatrów warszawskich 
pod kierunkiem MIECZYSŁAWA DOBROWOLSKIEGO. 1229 

  

Ma mótyinęsie spraw Szkolnych. 
Trzy zasadnicze czynniki składsją się 

na wychowanie młodzieży: rodzina, szkoła 

i higiena. Jedyną racjonalną, jedyną- mo- 

żliwą do przyjęcia wytyczną linją wycho- 

wania powinno być zupełne uzgodnienie 

tych trzech czynników, wypracowanie ta- 

kiego programu, któryby wynikał z wza- 

jemnego ich porozumienia się, który w 

równym stopniu uwzględniałby potrzeby 

wychowania rodzinnego, szkolnego, jak i 

_ fizycznego. | nietylko o programy tu cho- 

dzi, lecz o stały kontakt, o stałą współpra- 

cę, 6 stałą harmonijną zgodę we wszelkich 

poczynaniach na polu wychowania tych 

trzech czynników reprezentowanych przez 

fachowych kompetentnych i powołanych 

przedstawicieli rodziny, szkoły i Świata 

lekarskiego. Nietrzeba chyba dowodzić bez- 

względnej słuszności tego założenia. Zby- 

tecznem jest rozwodzić się nad tem, że je- 

żeli rodzina będzie wpajała dziecku zasa” 

dy wręcz przeciwne niż te, które mu daje 
szkoła, jeżeli rodzina nie będzie miała za- 

ufania do szkoły, a szkoła do rodziny, je- 
żeli wzajemnie będą wobec dziecka podry- 

wały swój autorytet, to rezultaty takiego 

stałego przeciwdziałania mogą dać tylko 

jaknajgorsze skutki. Zbytecznem jest do- 

wodzić, że szkoła, która stawia swemu wy- 
chowańcowi wymagania przechodzące jego 
siły fizyczne i nie uwzględnia zupełnie 

zdrowotnych jego potrzeb czyni mu niepo- 

wetowaną krzywdę, rujnuje u podstaw je- 
go zdrowie. 

Niestety, u nas każdy z tych czynni- 
ków działa na własną rękę i niema do- 
tychczas mowy o jakimś Ścisłym kontakcie 
i harmonijnej między niemi współpracy. 

Prym w swoje ręce wzięła szkoła posta- 

wiwszy na pierwszem miejscu nauczanie, a 

wobec kwestjj wychowanła i zdrowia za- 

chowuje się jak tyran i despota, przed 
przemocą którego rodzice i lekarze stają 

zupełnie bezradni. Lekarze i rodzice mogą 

sobie konstatować co chwila, że szkoła 
rujnuje zdrowie dzieci, mogą z bezsilnem 

przerażeniem patrzec na to jak szkoła z 

dzieci raz na zawsze i nieodwołalnie robi 

kaleki na całe życie, cóż kiedy penad 
wszystkiem stoi program, który za wszel- 

ką cenę przerobić należy. Rodzice widzą, 

jak szkoła nie uwzględnia wcale ani wa- 

runków domowych, ani indywidualnych 

skłonności ich dziecka, nie znają wcale 

nauczycieli i kierowników swych dzieci, nie 

rozumieją nieraz, czego żądają od ich 

dzieci w szkole, jaki cel ma takie lub inne 
zarządzenie, nie wiedzą jakie cechy dodat- 

nie lub ujemne ich dzieci niewidoczne w 

życiu domowem wyszły na jaw w szkole— 
cóż kiedy stoją zupełnie poza obrębem tej 
szkeły, kiedy szkoła nie uważa za potrzeb* 

ne nietylko się z nimi porozumiewać, ale 

nawet informować ich o sobie. 
Od czasu zniesienia przez reformę 

Grabskiego wychowawstwa, które już i 
przedtem nie stało na wysokości zadania, 
kwestjami wychowawczemi nikt się w 
szkole nie zajmuje. Nauczyciel, obarczony 
lekcjami, traktuje harzucone muj bez żad- 
nego wynagrodzenia wychowawstwo, jak 

coś, co robi z łaski, a zresztą i nie ma na 
nie czasu. Nawet przy najlepszych chęciach 
praca takiego przygodnego wychowawcy 

będzie zawszę dorywcza, przypadkowa i © 

jakiemś planowem i racjonalnem wycho- 
wywaniu przez szkołę nie może być mowy. 
To też szkoła nasza tylko uczy. 

Trudno czekać, by zmiany podobnego 

stanu rzeczy przyszły w prędkim czasie 

samorzutnie z góry. Szkoła zapatrzona w 

nauczanie, jako swój jedyny. i główny cel, 

nie potrafi tak prędko zejść z tego punktu 

widzenia i uświadomić sobie istotę innych 
potrzeb dzieci. Zresztą nim każda reterma 
w tej dziedzinie przebrnie przez całą skom- 
plikowaną machinę dróg urzędowych, du- 
Żo czasu upłynie. To też diń przyśpiesze- 

nia zmian w szkolnictwie nieodzowna jest   

presja z dołu, ze strony tych, którym naj- 
bardziej leży na sercu krzywda dzieci — 
ze strony rodziców i ze strony tych, 

którzy najwyraźniej widzą i znają zdro- 

*о!пе niedomagania szkoły — lekarzy 

szkolnych. Szkoła nie ma prawa wy- 

rzucać rodziców poza swój obręb, nie 

ma prawa stawiać rodziców wobec ko- 

nieczności zrzeczenia się wszelkich swych 

praw do dziecka, wobec konieczności bier- 

nego tolerowania krzywdy, którą dziecku 
szkoła wyrządza. Nie chodzi tu tylko o 

braki i niedomagania szkolne, na które 

rodzice muszą mieć prawo zwracać szkole 
uwagę i wspólnie z nią nad usunięciem 

ich radzić; bez współpracy z rodzicami 

Szkoła nigdy nie stanie na należytym po- 

ziomie; pierwszym warunkiem wypraco- 

wania jedynie możliwej do przyjęcia jed- 
nolitej linji wychowania jak w szkole tak 

w domu jest wzajemne porozumienie się i 

poznanie tych dwóch środowisk, które da 

możność szkole wniknąć w domowe i ro- 

dzinne warunki swych wychowanków, po- 

znać bliżej i wszechstronniej ich Indywi- 
dualność, a rodziców znowu zapozna ze 

szkołą z jej poczynagiami i dążeniami. 

Przy takiem postawieniu sprawy Szkoła i 

rodzina będą się tylko uzupełniały w pra- 

cy dla dobra dziecka, będą harmonijnie i 

zgodnie wykorzeniały wady i rozwijały 

zalety, które dzięki wzajemnemu porozu- 

mieniu się bliżej poznają, będą szanowały 

wobec dziecka własne autorytety. W całym 

szeregu wypadków Szkoła, zasobna w 
większą wiedzę pedagogiczną” przyjdzie ro- 

dzinie z pomocą radą i wskazówką, potra- 
fi oddziałać na rodziców, uświadomić ich i 

oświecić. . Odwrotnie instynkt rodzicielski 
znajdzie może nieraz radę tam, gdzie bez- 

silnemi ozażą się wszelkie teorje pedago- 
giczne. Współpraca taka może dać tylko 
jaknajlepsze rezultaty i powinna jej w 
równej mierze domagać się jak rodzina tak 

i szkoła dla dobra dzieci. Dotychczasowy 
zakres działania opiek szkolnych Jest 
śmiesznie mały: sprowadza się On 

wyłącznie do niesienia materjalnej pomocy 
uczniom. To też Opieki Szkolne powinny 

żądać jaknajwiększego rozszerzenia swych 

kompetencyj. Wszak nawet w carskiej ro- 

syjskiej szkole komitety rodzicielskie po 

1905 r. miały bardzo daleko idące prawa; 
prezes takiego komitetu miał prawo uczę- 
szczać na lekcje, brał udział w komisjach 

egzaminacyjnych, zasiadał w radzie peda- 

gogicznej, a z opinią tych komitetów lie 
czyło się bardzo Kuratorjum, szło nieraz 
na wielkie względem rodziców ustępstwa. 

Co z tego należałoby zachować dla naszych 

opiek szkolnych, co odrzucić, a co wprowa- 
dzić nowego, byłabyjto kwestja do szerszego 
omówienia i opracowania, do której opieki 
szkolne powinny zaraz przystąpić, 

Wszelkie poczynania rodziców spełzną 
jeduak na niczem, o ile szkoła w dalszym 
ciągu będzie zupełnie ignorowała kwestję 
"wychowania. 

Wprowadzenie do szkoły wychowaw- 

stwa i to w daleko szerszym zakresie niż 
ten, w jakim się ono znajdowało przed re- 

formą Grabskiego, jest jedną z najbardziej 

palących konieczności szkolnych. Wszak 

nawet szkoły żeńskie rosyjskie miały dla 

każdej klasy t. zw. damy klasowe. Może 

było to zbyteczne, może wystarczyłby je- 
den wychowawca dla trzech—czterech klas— 

ale szkoła musi mieć ludzi, którzyby się 
wyłącznie wychowawstwu poświęcili i zaję- 
li się wychowywaniem młodzieży, wespół 

z przedstawicielami rodziców. 

Wszelkie jednak poczynania rodziny 

i szkoły nie doprowadzą do niczego do- 

brego, jeżeli nie oprze się, jako na zasad- 
niczej podstawie, na potrzebach zdrowot- 
nych młodzieży. Programy szkolne, rezkład 

zajęć, tryb życia w domu i szkole, wszyst- 

ko to winno być dostosowane do sił i roz- 
woju fizycznego dziecka. Badanie psychicz- 
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Jutro t. j. w niedzielę 6-go b. m. į 
odbędzie się 

| Zjazd koleżeński 
DY I, II gimnazjów i szkoły realnej w Wilnie do 1905 

roku. Program zjazdu: 1) godz. 10 r. Msza św. w kościele św. Jana; 
2) godz. 10.30 r. zbiórka na podwórzu uniwersyteckiem; 3) godz. 7 
wiecz. zabranie koleżeńskie w górnej sali restauracji „Zacisze* przy 

ul. A. Mickiewicza 25. 

Kemitet Organizacyjny. 
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Mniejszošci narodowe w Niemczech 

przygotowują się do wyborów. 
<Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W wynika obrad mniejszości narodowych w Niemczech w sprawie zbliżających 

się wyborów do sejmu pruskiego ustalona została kolejność poszczególnych kandyda- 

tur na liście bloku. Do sejmu pruskiego wyznaczeni zostali na pierwsze i drugie 
miejsce Polacy, na trzecie — Duńczyk, na czwarte — Serbołużyczanin. Na liście 
państwowej do parlamentu pietwsze i drugie miejsce przypadło również Polakom, 

trzecie Fryzyjczykowi, a czwarte — Litwinowi. Na pierwszem miejscu listy okręgowej 

w Prusach Wschodnich stoi również Polak ks. Osiński. 
Po stronie niemieckiej czynione są wysiłki w celu sparaliżowania akcji wy- 

borczej mniejszości narodowych, w szczególności mniejszości polskiej. W tym 
celu stosowane są wszelkiego rodzaju represje, z których najłagodniejszą jest wysy- 

łanie bezrobotnych na roboty rolne w głąb Niemiec. Szykany te mają na celu Gczy- 

wiście uniemożliwienie głosowania przy pomocy przymusowego przesiedlenia. 

Starcie wojsk japońskich z chińskimi. 
PEKIN, 4:V. (Pat). Korespondent „Hawas'a donosi, że oddziały japońskie 

zaatakowane w Tsi-Nan-Fu przez 800 żełnierzy nacjonalistycznych odpowiedziały 
RE 
czasie starcia zabitych zostało 3 oficerów i 25 żołnierzy japońskich. 

TSEN - TSIN, 4+V. (Pat) Radjotelegramy japońskie donoszą z Za. Fu, że 
walki oddziałów chińskich i japońskich zostały wsttzymane dzięki obustronnym stara” 
niom władz japońskich i naczelnego dowództwa chińskich wojsk nacjonalistycznych. 
Jak donoszą poza Japończykami ucierpieli również i inni cudzoziemcy. Szczegółów 
co do tego narazie brak, jakkolwiek krążą pogłoski, że kilka osób zostało zabitych. 
Po stronie chińskiej około 800 żołnierzy odniosło rany zaś około 1000 uległo rozbro- 
jeniu przez oddziały japońskie. 

TOKIO, 4-V. (Pat). Po otrzymaniu wiadomości o starciach w Tsi-Nan - Fu, szef 
japońskiego sztabu generalnego gen. Iwakowra postanowił wysłać do Tsi - Nan - Fu re- 
resztę oddziałów japońskich z Tsing-Tao powierzając ochronę tego ostatniego ma- 
rynarzom. 

TOKIO, 4-V. (Pat), Według doniesień urzędowych z Tsi-Nan-Fu, wojska 
południowe podjęły nowy atak o godz. 2-iej w nocy przyczem znaczna liczba 
żołnierzy usiłowała się przedostać przez japońską linję obronną. Japończycy i 
inni cudzoziemcy zamieszkujący poza miastem zostali podobno zamordowani. 
Jednakże przy obecnej sytuacji sprawdzenie tej pogłoski i ustalenie liczby ofiar 
jest rzeczą niemal niemożliwą. Walka podjęta około godz. 2-ej toczyła się przez 
3 godziny poczem ucichła. ' 

Prawnicy orzekną, czy wojna ma byč poza 
prawem. 

LONDYN, 4.V. (Pat). Daily Telegraph donosi, że rząd brytyjski zaproponował 
zwołanie w najbliższym czasie konferencji prawników reprezentujących Stany Zjedno- 
czone, Niemcy, Włochy, Japonię, Francję i Wielką Brytanję w celu rozpatrzenia z punktu 
widzenia prawnego propozycyj sekretarza stanu Kelloga i min. Brianda w sprawie 
paktu stawiającego wojnę poza prawem. Dziennik dowiaduje się, że rząd berliński wy- 
raził już zgodę na odbycie takiej konferencji.   nej i fizycznej sprawności dziecka z uwzglę- 
dnieniem przeciętnej zdrowotności i warun- 
ków materjalnych młodzieży w wieku szkol- 

nym jest to zasadniczy fundament, na któ- 

rym powinny być zbudowane wszelkie pro* 

gramy szkolne. Nie teoretyczne przesłanki 

co dziecko do takiego lub innego wieku 

lub w związku z tym lub innym zawodem 

powinno umieć, lecz praktyczne rozwiąza- 

nie kwestji ile dziecko w takim lub innym 

wieku przy obecnym niskim stanie zdro- 

wotnym i powszechnych ciężkich ekono- 
micznych warunkach może pracować bez 
szkody dla zdrowia — Oto punkt wyjścia 
dla programów szkolnych. 

Dziś rola lekarza w szkole sprowa- 
dža się li tylko do konstatowania opłaka- 
nego stanu zdrowia naszej młodzieży. Le- 
karz natomiast powinien być fachowym   

doradcą, bez aprobaty którego szkoła nie 
mogłaby się obejść w żadnem swem po- 
czynaniu. Współpraca rodziny ze szkołą 
otworzyłaby dla lekarza szerokie pole do 
wniknięcia również i w higienę domowego 
wychowania, które wobec powszechnego u 
nas analiabetyzmu w tych sprawach jest 
rzeczą nieodzowną, ' 

Tak więc stworzenie ścisłej współpra- 
cy pomiędzy rodziną, szkołą i lekarzem 
szkolnym jest jedyną drogą do usunięcia 
wszelkich niedómagań naszego szkolnictwa. 
Inicjatywa w tej sprawie i energiczne kro- 
ki ku jej załatwieniu wyjść powinny prze- 
dewszystkiem od rodziców, najbliżej i naj- 
bardziej uczuciowo z tą kwestją związa- 

nych i czas już najwyższy zabrać się do 
tego. J. R. 

Cena 20 groszy | 
е ; 

  

Dzień polityczny. 
(Telefon. od wł. kor. s Warszawy). 

Dziś wyjeżdża przez Królewiec do 
Kowna polska delegacja do komisji bez- 
pieczeństwa i odszkodowań. W skład de- 
iegacji wchodzą: przewodniczący Hołówko 
naczelnik Wydziału Wschodniego, profesor 
Makowski naczelnik Wydziału Traktatowego 
ip. Perkowski sekretarz delegacji Oraz 
czterech rzeczoznawców, podpułkownik 
Sztabu Generalnego Myszkowski, kapitan 
Sztabu Generalnego Przybylski, naczelnik 
wydziału w Ministerstwie Skarbu Jakubow- 
ski i radca Ministerstwa Skarbu Nowak. 

x | 

$ 3-ci traktatu przyjaźni polsko-af- 
gańskiego z dn. 3 listopada 1927 r. prze- 
widuje zawarcie umowy handlowej. Ponie” 
waż rokewania handlowe będą musiały być 
poprzedzone okresem dłuższych prac przy” 
gotowawczych, rządy polski i afgański po” 
stanowiły niezależnie od samego traktatu 
już obecnie uregulować sprawę tranzytu, 
jako jedną z najpilniejszych. Dn. 1 maja 
dokonano w Warszawie wymiany not w tej 
sprawie zapewniających tawarom obu stron 
swobodny tranzyt w obu kierunkach zgod- 
nie z postanowieniem kenwencji barceloń- | 
skiej z dn. 20 kwietnia 1921 r. o wolności 
tranzytu. (Pat) i | 

Minister Spraw Zagranicznych udzie- 
fił w dniu 26 kwietnia r. b. exequatur p. 
Łapczyńskiemu konsulowi Z. S. R. R. na 
obszar województw: lwowskiego, wołyń- 
skiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, 
krakowskiego i lubelskiego z siedzibą we | 
Lwowie. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Układ turecko-włoski o nieagresji, za- 

warty przez tureckiego ministra spraw zagranicz- 
nych z rządem włoskim, turecka rada ministrów 
zaaprobowała. : 

== Onegdaj wyjechał do Hejdelbergu mi- 
nister spraw zagranicznych Rzeszy Stresemann na 
uroczystości, które odbędą się dziś w sobotę na 
tamtejszym uniwersytecie, w związku z wręcze- 
niem min. Stręsemannowi i ambasadorowi amery- 
kańskiemu w Berlinie Shurrmanowi dyplomów 
doktorskich honoriscausa. Stresemann ma wygło- 
sić przy tej okazji ms polityczną. BOL 

= Król szwedzki przybył do Berlina w 
dniu wczorajszym i zamieszkał w poselstwie 
szwedzkiem. - : 

= Dymisja japońskiego ministra spraw 
wewnętrznych Cuzuki została przyjęta. Tekę 
spraw wewnętrznych objął tymczasowo prezes 
Rady Ministrów Tanska. . 

= Zdążający do bieguna północnego ste- 
rowiec „Italja* wylądował dziś w Vadsoc bez ża- 
dnych trudności o godz. 9-ej min. 10. 

— Ogarnięty szałem sierżant żandarmerji 
Stefan Kowacz w mieście Patah w pobliżu Moha- 
czu na Węgrzech pochwycił karabin i zabił w ko- 
szarach oficera, poczem zranił ciężko jego żonę 
i zastrzelił służącą z jednego z sąsiednich domów. | 
Nsstępnie wydając okrzyki, iż „zabije wszystkich 
swoich nieprzyjaciół" rzucił się w ulice miastecz= 
ka zabijając .po drodze wystrzałem z karabinu 
oficera żandarmerji oraz jakiegoś kupca. Po do- 
konaniu tych czynów, Kowacz umknął do łasu, 
gdzie w obawie przed aresztowaniem popełnił sa- 
mobójstwo. 

  

Z całej Polski. 
— Robotnik wyzwala się z pod 

wpływów partji. Na odbytych dwóch wiel- 
kłch wiecach robotniczych w Trzebinie ro 
botnicy huty cynkowej w  Trzebinie po- 
stanowili wystąpić ze związku w Czecho- 
wicach i założyć bezpartyjne zrzeszenie ro- 
botnicze. Oba wiece zakończyły się entu- 
zjastycznemi owacjami na cześć Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsud- 
skiego oraz wysłaniem depesz hołdowni- | 
czych do obu dostojników państwa. 

b Państw Bałtyckich. 
Koalicja zarysowuje się. 

„ RYGA. 4. V, (Ate). Komisja socjalna 
sejmu łotewskiego, odrzuciła w drugiem 
czytaniu wskutek nieobecności trzech po- 
słów koalicji rządowej, rządowy projekt u- 
stawy © pomocy lekarskiej dla prowincji, | 
obejmujący minimum 1.200.000 mieszkań- 
ców. Minister Op.Sp. Rubul oświadczył że je- 
e a tej mowę e także odrzucony 
w tr czytaniu, wów ар 
z koalicji i rządu. w RM 

Groźny pożar w Łibawie. 
RYGA. 4. V. 

Libawie wybuchł groźny pożar, 

budowania garbarni „Korona”. 
£gają kilku miljonów łatów. 
nieznani sprawcy usiłowali włamać się do 
kasy ratusza, jednakże bezskutecznie. aa 

H KRYNICY Wnta „Bistej Róży” 
ordynuje jak zwykle 

Dr. JULJAN ARONSON. ' 

Straty się- 
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Dzien 

W przeddzień święta narodowego. 
Dzień święta narodowego, rocznicę 

Konstytucji 3-go maja, Wilno całe dorocz- 
nym zwyczajem święciło podniośle i urc- 
czyście. Już w przeddzień święta uliczmi 
miasta przeciągały - orkiestry wojskowe. 
Tłumy odświętnie ubranych mieszkańców 
przelewały się ulicą Mickiewicza. 

We właściwym dniu Święta nastrój 
ten jeszcze bardziej wzmógł się i spotęgo- 
wał. Wilno znane ze swego patrjotyzmu i 
w iym roku nie zawiodło gremjalnie ma- 
nifestując swe patrjotyczne uczucia. 

Domy prywstne i gmachy państwowe 
przybrano flagami państwowemi. Tu i ów- 
dzie w oknach wystawiono podobizny bo- 
haterów narodowych, 

Uroczyste nabożeństwo. 
Uroczystości zapoczątkowano 0 godz. 

10 min. 15 nabożeństwem Šarkai 
Bazylice. Mszę Świętą celebrował ks. b!- 

skup Michalkiewicz. Na nabożeństwo przy- 
byli liczni reprezentanci miejscowych władz 
administracyjnych, wojskowych i samorzą” 
z. delegacje poszczególnych organi- 

Licznie przybyła na nabożeństwo lud- 
ność zapełniła kościół po brzegi. 

Po skofńczonem nabożeństwie o go- 
dzinie 11-ej m. 30 pan wojewoda Raczkie- 
wica w otoczeniu generalicji i przedstawi- 
cieli władz administracyjnych i samorządo- 
wych przyjął na ul. Mickiewicza koło Ban- 
ku Polskiego defiladę miejscowych organi- 
zacyj zawodowych i społecznych, szkół i 
młodzieży akademickiej. 

Nabożeństwa w świątyniach in- 
nych wyznań. Е 

W czwartek 3 maja, jako w dniu świę- 

ta państwowego odprawione zostały w Wil- 
nie uroczyste nabożeństwa w świątyniach 
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święta narodowego 3 Maja. 
W Wilnie. 

wszystkich wyznań. W soborze prawosław- 
nym Św. Ducha nabożeństwo celebrował 
arcybiskup Teodozjusz, który po skończo- 
nych modłach złożył na ręce obecnego w 
świątyni przedstawiciela pana wojewody 
powinszowania z okazji święta. Również 
złożył życzenia przedstawiciel Wileńskiego 
T-wa Rosyjskiego p. Sawkow w imieniu 
Towarzystwa z prośbą o zakomunikowa- 
nie ich panu wojewodzie. 

Defilada wojskowa. 

Tymczasem na placu Łukiskim uszy- 
kowały się wszystkie niemal oddziały woj- 
skowe garnizonu wileńskiego. O godz. 12-ej 
m. 15 przed Inspektorem Armji gen. Bur- 
hardt-Bukackim rozpoczęła się defilada od- 
działów wojskowych. Dziarsko przemasze- 
rowsły 1, 5 i 6 p. p. Leg. Zadudniła zie- 
mia pod kołami cięźkiej artylerji. Rączo 
przemaszerowały Oddziały 3 Daku i wresz- 
cie zafurgotał las chorągiewek, zwiastując 
zbliżanie się oddziałów  dziarskiej naszej 
kawalerji. Postawa i wygląd żołnierzy bu- 
Sw, ogólny podziw licznie zebranej publicz- 
ności. 

Dekoracja krzyżami zasługi. 

Tegoż dnia pan wojewoda Raczkie- 
wicz w obecności Inspektora Armji gen. 
Burhardt-Bukackiego, biskupa Bandurskiego 
oraz oficerów K. O. P. dokonał dekoracji 
Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez 
prezesa Rady Ministrów za zasługi przy 
organizacji K. O. P. następującym oflce- 
rom K. O. P.: 1) majora Grylla Flcrjana, 
2) majora lek. dr. Takinowicza Feliciana, 
3) kapitana Szt. Gen. Słabickiego Hipolits, 
4) por. Hussa Józefa, 5) por. Kuleszę 
Władysława, Graz Bronzowym Krzyżem 
Zasługi: 1) sierż. Pietrucha Henryka, 2) 
sierż. Sasakiewicza JÓzefa zą zasługi w 
służbie granicznej. 

Zawody sportowe w dniu 3 maja. 
Wileński świat sportowy uczcił dzień 

święta narodowego 3 maja szeregiem im- 
prez sportowych o charakterze propagan- 

dowym, 
Zawody strzeleckie. 

Już w przeddzień 3-cio majowych u- 
roczystości odbyły się zawody strzeleckie 
z broni długiej typu wojskowego dla sto- 
warzyszeń p. w. i hufców szkolnych, do 
których stanęła pokaźna liczba 36 zawod- 
ników reprezentujących 14 zespołów (a 4 
strzelców). Strzelanie odbyło się na. odle- 
głość 200 metr. z wolnej ręki przy 10 strza- 
łach w serji i 3 próbnych. 

Pierwsze miejsce zajął zespół gimn. 
Lelewela osiągając 309 punkt. na 400 mo- 
żliwych: W skłąd zwycięskiego zespołu 
wchodzili uczniowie: Packiewicz, Sulewski, 
Połejko i Matulewicz. Drugie miejsce zajął 
zespół Związku Strzeleckiego, osiągając 
304 pkt., trzecie-"zespół szkoły zawodowej 
im. Promienistych (268 pkt.), czwarte— 
zespół Legji Akadem. (259 pkt.), piąte— 

zespół gimn. Czackiego (226 pkt.) i szó- 

ste—zespół gimn. Słowackiego (225 pun- 
któw). 

Bieg sztafetowy Wilno—N.-Wilejka. 

Uroczystości 3 majowe rozpoczął 18 
klm. bieg sztafetowy Wilno—N. Wilejka, 
który zgromadził па starcie 72 zawodni- 
ków. zespoły wystawiły kluby sportowe 
A.Z.S. 3 p. Sa 
spół 18 a: Bieg, którego Organiza- 

cja spoczywała w rękach A.Z.S-u pomy- 
ślany był w ten sposób, że każdy zawod- 
nik danego klubu ma do  przebiegnięcia 

1 klm. na 18 kim. «a trasy. Zwyciężyła 
sztafeta, osi. a najlepszy czas. 

W a poszczególnych klubów 
startowali znani wileńscy długodystansowcy 

w. Pogoń i Strzelec (ze- | szkoł 

jak: Halicki i Jentys z Pogoni. Zylewicz i 
Zymdal z 3 r Saperów. Sidorowicz i Ja- 
siński z A. Ź. S. i Lesiński, Bowgierd ze 
Strzela. 

W ub. roku zwyciężyła Pogoń, w 
tegorocznym biegu natomiast walka roze- 
grała się między saperami i A. Z. S-em 
(Pogoń wystąpiła w słabym składzie bez 
Klamżyńskiego, Kłaputa, Bykowskiego i t. 
d.) Bieg rozpoczął się z godzinnym opóź- 
nieniem (o godz. 10) co należy wytknąć 
organizatorom. 

Pierwsza przybyła do mety sztafeta 3 
P, Sav. w czasie 60 m. 49 s. przed A. Z. 
S$. i Pogonią (62 m.). Zespół A. Z. S-u 
został zdyskwalifikowany z powodu naru- 
szenia przez jednego z uczestaików zespo- 
łu akademickiego pkt. regulaminu, nie do- 
zwalającego jednemu i temu samemu za- 
wodnikowi biec więcej niż kilometr, wsku- 
tek czego przy ostatecznej weryfikacji dru- 
gie miejsce zostało przyznane Pogoni, a 
trzecie Strzelcowi. Organizacja biegu poze- 
stawiała wiele do życzenia. 

Rewja sportu. 
Po uroczystem nabożeństwie i defila- 

dzie wojska i organizacyj przysposobienia 
wojskowego odbyła się rewja sportu zor- 
ganizowana przez Wil. Kurat. Szkola. 

Udział w rewji wzięła przeważnie mło- 
dzież szkolna, reprezentująca szereg dzia- 
łów sportu, uprawiających na terenie 

ly. 

Z powodu chłodu rewja miała cokol- 
wiek inny wygląd niż to było zamierzone, 
gdyż nie można było wystąpić w całkowi- 
tych kostjumach sportowych, 

Marsz harcerski naokoło Wilna. 
Podobnie jak i w latach poprzednich zor- 

ganizowała tut. Komenda Chorągwi Har- 

cerskiej (męskiej) marsz harcerski druży- 
nowy naokoło Wilna, w którym uczestni- 
czyły 4 drużyny (w tem jedna litewska). 
Zwyciężyła pierwsza litewska gromada 
(druga wileńska) osiągając czas 47 m. 56.6 
przed czarną trzynastką (50 m. 21) i 4 
drużyną (56 m. 18.6) indywidualnie zwy- 
ciężył Ralewicius w czasie 46.51. Zwycięstwo 
litewskich harcerzy jest dowodem, że praca 
nad wychowaniem fizycznem w tem Środo- 
wisku prowadzona jest systematycznie i kon- 
sekwentnie. Organizacja zawodów sprawna. 

Zawody bokserskie. 
Również i zawody bokserskie mają już 

w Wilnie swoją tradycję. Zorganizowane 
przez ośrodek W. F. Wilna po raz pierwszy 
w ub. roku zgromadziły | w tym roku w 
ogrodzie Bernardyfiskim nieprzeliczone tłu- 
my publiczności. Jest to najlepszą zapo- 
wiedzią popularności jaką boks zaobyć 80- 
ble może na gruncie wileńskim. Punktuel- 
nie o godz. 15 stanęła na ringu pierwsza 
para. Ogółem wzięło udział w zawodach 
10 par (20 zawodników) reprezentujących 
A.Z.S i Rob. KI. Sp. Siła, Ki. Sp. Strzel- 
ców, Z. A. K. $; i R. K. S. Tur. Każda 
walka odbywała Się w 3 rundach po 3 mi- 
nuty z 1 minutową przerwą. 

Wyniki spotkania były następujące: 

W wadze piórkowej: Stankiewicz R. K. S. 
Siła uległ Markowiczowi z A. Z. S-u. Walka zo- 
stała przerwana 2 powodu zriącznej przewagi 
Markowicza. i Е : 

Drugie spotkanie w tej wadze poc 
Guzem (R. K. Ś. Tur.) i Urbanowiczem (R. K. S, 
Siła) przyniosła wynik nierozstrzygnięty. 

W wadze koguckiej walczyłą para: Micha- 
łoewski (Strzelec), Kozaryn (Siła). Awyciężył па 
punkty Michałowski. 

W wadze lekkiej odbyły się 2 ze 
W walce pierwszej pary Stefanowicz (AŻS) i Ru- 
żewicki (ZAKS) zwyciężył ze znaczną przewagą 
Stefanowicz, wynik zaś drugiej pary: Pilnik 
(ZAKS), Łumin (AZS) był nierozstrzygnięty. 

W wadze półśrodkowej odbyło się aż 5 
walk: W pierwszej parze Hałaburda (AZS) poko- 
nał Wojciechowskiego (Siła), w drugiej — Ruwicz 
(niestow.) Minnika (ZAKS), w trzeciej — Miro- 
nowski (AZS) Szarkowskiego (Siła), w czwartej 
walce Matulewicz (Strzelec) uzyskał wynik nie- 
rozstrzygnięty z Pietkiewiczem (AZS) w ostatniej 
wreszcie Uścinowicz (Siła) pokonał Kozłowskie- | 
go (Siła). Zawody powyższe były pierwszym kro- 
kiem bokserskim dla większości sawodników i 
jako takie cel swój propagandowy spełniły. 

Wyścig szosowy cykiistów Wilno — 
Niemenczyn. 

Wileńskie Tow. Cyklistów zorganizo- 
wało w dniu 4 maja wyścig szosowy 20 
kim. na przestrzeni Wilno—Niemenczyn— 
Wilno, w którym wzięło udział tylko 5 ko- 
larzy (w tej liczbie jeden zamiejscowy z 
Grodzieńskiego Sokoła, Zwyciężył Kiejko 
(Sokół Grodno) w czasie 50 m. przed Ka- 
linowskim 52 m. (Wil. T.C.) i Maciejkowi- 
czem (Wil. T. C.) Zaznaczyć należy, że 
Kalinowskiemu pękła w drodze rura, któ- 
rą musiał zmieniać tracąc w ten sposób 
szansę na zajęcie pierwszego miejsca. 

Rewja wioślarzy na Wilji. 
Rewja wioślarzy na Wilji zorganizo- 

wana przez międzyklubową Komisję Wil. 
Towarzystw Wioślarskich wyprowadziła na 
wodę osady: Wil. T. W. A. Z. S. Pogoni 
i Saperów. Najliczniej i najokazalej wystą- 
piła w tym roku Pogoń, która zareprezen- 
towała znaczną ilość nowych łodzi. 

Gry sportowe na placach miejskich. 
Zgodnie z programem w godzinach od 16— 

19 zorganizowane zostały przez ośrodek W. F.i 
Kuratorjum Wil. Okr. Szkolnego propagandowe 
gry sportowe w różnych punktach miasta na 
placach miejskich i tak: 

Na placu Łukiskim w piątkówce spotkały 
się ze sobą zespoły: gimn. Z. Augusta i Lelewela, 
oraz Z i gimn. Słowackiego. W pierwszym 
spotkan'u Z. August zwyciężył 30:9, w drugiem 
Harcerze również 30:9. W koszykówce zespół 
gimn. Lelewela zrewanżował się Z, Augustowi 
wygrywając 17:10. : 

Na zakończenie odbyło się bardzo ciekawe 
spotkanie dwóch najlepszych w Wilsie zespołów 
koszykówki: Ogniska i Harcerzy. Zwyciężyło O- 
gnisko w stosunku 16:12. 

Na placu gimn. Orzeszkowej walczyły w 
siatkówce zespoły szkolne. Zespół Mickiewicza 
pokonał zespół Słowackiego w stosunku 37:15. 

Drugi zespół Mickiewicza pokonał drużynę 
Lelewela 30:11, wreszcie w spotkaniu żeńskich 
drużyn zespół gim. im. Orzeszkowej zwyciężył 
drużynę gimn. im. Czartoryskiego 19:14. 

Na placu Bosaczkowym grały wyłącznie 
kluby sportowe. W siatkówce żeńskiej zespół 
R.K.$. Siła uległ drużynie Makabi (53:15). W ko- 
szykówce zespół męski Makabi zwyciężył R.K.S. 
Siłę 14:2, zespół Harcerek wywalczył sobie zwy- 
cięstwo nad drużyną żeńską Siły (8:4). 

Harcerze pokonali AŻ.S. w stosunku 19:9. 
‚ — Сгу sportowe gromadziły tłumy publiczno- 

ści, które z zajęciem przyglądały się grającej 
młedzieży. „K. 

W calej Polsce i zagranicą. 
W Warszawle. 

Uroczystości, związane z obchodem 
święta państwowego rozpoczęły się w sto- 
licy w sobotę wieczorem capstrzykiem pię- 
ciu orkiestr wojskowych. W niedzielę o g. 
10-tej w archikatedrze Św. Jana J. E. kard. 
Kakowski odprawił uroczyste nabożeństwo. 

O godz. 10-ej w kościele archikated- 
ralnym św. Jana J. E. kard. Kakowski w 
asyście licznego duchowieństwa kapituły 
warszawskiej odprawił uroczyste nabożeń- 
stwo. Przed ołtarzem zajęli miejsca P.Pre- 
zydent Rzeczypospolitej w otoczeniu swe- 
go domu cywilnego i wojskowego, przed- 
stawiciele Sejmu i Senatu z marszałkami 
Daszyńskim i Szymańskim na czele, człon- 
kowie rządu z wicepremjerem  Bartlem, 
korpus dyplomatyczny, reprezentanci woj- 
skowości i władz municypalnych. Nawy 
kościoła zapełniły delegacje  instytucyj, 
związków, stowarzyszeń i cechów ze sztan- 
darami oraz tłumy wiernych. 

W tym samym czasie odbywały się 
uroczyste nabożeństwa w świątyniach 
wszystkich innych wyznań dla publicznoś- 
ci, oraz w Świątyniach garnizonowych dla 
żołnierzy. 

W południe odbyła się na placu Sa- 
skim rewja oddziałów garnizonu Warszawy i 
okolicznych. Przy pomniku ks. Poniatow- 
skiego na trybunach zajęli miejsca człon- 
kowie rządy, z wicepremjerem Bartlem na 
czele, Sejmu, Senatu, korpus dyplomatycz- 
ny z nuncjuszem apostolskim i ambasado- 
rem Francji na czele. 

Chodniki, okalające gmach sztabu ge- 
neralnego, zaległy tysiączne tłumy. 

O godz. 11-ej m. 30 nadjechał p. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej, powitany hymnem 
narodowym, odegranym przez wszystkie 
orkiestry. 

P. Prezydent w otoczeniu gen. Ko- 
narzewskiego i świty wojskowej przeszedł 
przed frontem oddziałów, poczem podszedł 
do trybun, gdzie przywitał się z członka- 
mi korpusu dyplomatycznego i zebranymi 
dostojnikami.. Równocześnie nad placem 
przeszybowało w szyku trójkowym pięć 
eskadr lotniczych. P. Prezydent zajął miej- 
ste na wzniesieniu, u podnóża pomnika 
ks. Poniatowskiego, a za nim stanęli gen. 
Konarzewski, Romer, Skierski, Rydz-Śmigły, 
Dreszer, szef sztabu generalnego gen. Pis- 
kor, zastępca jego gen. Kutrzeba, koman- 
dor wyższej szkoły wcjennej gen. Kessier, 
szef marynarki wojennej komaador Świr- 
ski i in. 

Detiladę poprowadził dowódca O. 
K. 1. gen. Wróblewski. W karnym ordynku, 
budząc uznanie dla swej dziarskiej postawy 
i zewnętrznego wyglądu, przedefilowały 
wszystkie oddziały garnizonu. Dwa plutony 
konne Policji Państwowej, baon - bufców 
szkolnych i baon stowarzyszeń p. w. 

Uroczystości 3-cio majowe w \Маг- 
szawie zakończone zostały hołdem, złożo- 
nym przez 1-szy pułk szwolerów Marszał- 
kowi Piłsudskiemu. 

W kraju i zagranicą. 
Dzień 3 maja obchodzony był w ca- 
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može každy wygrač, kto zakupi 

los I.klasy 
Loterji Klasowej 

w największym i najszczęśliw- 
szym Kantorze w kraju 

„NADZIEJA* 
LWÓW, SYKSTUSKA 6. 

Co drug! los wygrywa! 
Ciągnienie już 19 i 21 mają b. r. Ceny lo- 
sów: 1/4 losu zł- 10.—!/2 losu zł. 20—'/1 los zł.40. 

Zamówienia załatwiamy odwrotuą pocztą. 

Karta zamówień W. K. 
Do „Nadzieji*, Lwów, Sykstuska 6. 

Zamawiam do l-ej klasy 

ćwiartek po ZŁ. 10.— 

. połówek po ZŁ 20.— 

całych po Zł. 40.— 

Należytość w kwocie ZŁ, uiszczę 
blankietem P. K. O. przez Firmę do orygi- 

nalnych losów dołączonym. 

Imię i nazwisko 

Dokładny adres , 

4 bifwy Kowieńskiej 
Nowy nuncjusz papieski w Kownie. 

KOWNO, 4.V (Ate). Według nadesz- 
łych z Rzymu wiadomości, na miejsce od- 
wołanego nuncjusza papieskiego na Litwie 
Monsignora Vidu, ma być mianowany 
monsignor Riczrdo Bartolini, 

Dzień pierwszego maja w Kownie. 

(Tel. od własnego korespondenta). 

KOWNO, 4.V. Jak wiadomo rząd 
Woldemarasa zabronił urządzania w dniu 
1 maja wszelkich demonstracyj socjalistycz- 
nych. Zamiast święta robotniczego ustano- 
wiono święto państwowe pod hasłem soli- 
darności pracy i narodu. Zarządzenie to 
było przez znaczną część społeczeństwa 
zbojkotowane. Święto państwowe miało 
połowiczny charakter—większość sklepów 
była otwarta przez cały dzień. W obawie 
demonstracji po mieście krążyły silne pa- 
trole policji i wojska. 

Na starem mieście aresztowano kilku 
socjalistów, którzy z czerwonym sztanda- 
rem usiłowali utworzyć pochód. Praca tau- 
tininków uważa pomysł rządu zorganizo* 
wania w dn. 1 maja t. zw. Święta solidar- 
ności pracy i narodu za niefortunny { рго- 
nonuje na przyszłość urządzać w tym dniu 
Święto wiosny. 

KOWNO, 4.V (Ate). W nocy z dnia 
30.1V na 1 maja odbyły się w Kownie 
liczne rewizje, w czasie których aresztowa- 
no 72 komunistów Oraz skonfiskowano 
wielką ilość bibuły agitacyjnej. 

łej Polsce b. uroczyście. We wszystkich 
miastach, a nawet i wsiach odbyły się uro- 
czyste nabożeństwa, pochody, zawody spor- 
towe i akademie. 

Również zagranicą we wszystkich 
krajach, zwłaszcza w stolicach gdzie się 
znajdują przedstawicielstwa Polski oraz 
kolonie polskie odbyły się uroczyste na- 
bożeństwa akademja i rauty. 

Przedstawiciele państw, w których 
znajdują się nasze przedstawicielstwa zło- 
żyli w imieniu swych rządów życzenia. 
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„Bróca dzieci I młodocianych 
ы РО 

Pojawiła się w ostatnich dniach na 
półkach księgarskich niezmiernie cenna, 
choć niewielka książka (84 str.) Haliny 
Krahelskiej, w której autorka porusza jed- 
ną z największych bolączek społecznych, a mianowicie: zarobkową pracę dzieci i młodo” 
cianych w Polsce.*). Wspomniana praca H. 
Krahelskiej jest pierwszą u nas publikacją, poruszającą z wielkim objektywizmem i zna- omością stanu rzeczy to nader ważne za- 
gadnienie społeczne. Zagadnienie to staje 
się tem donioślejsze, ponieważ — jak we wstępie zaznacza autorka — „żyjemy w £dy do udziału w produkcji przystę- pują roczniki dzieci, urodzonych w latach wojny (1914—1918), a za Jat parę przystą- pią u nas dzieci, urodzone już. w Polsce niepodl : egłej. Okres wojny (arównież pierw- sze lata po wojnie) przeszedł pod znakiem 
niedostatku, niedożywiania, głodu, tułaczki i katastroticznych wstrząśnień dla szerokich warstw ludności w krajach, wciągalętych w wojnę". Statystyki zagraniczae, Opracowa- ne na podstawie spisów ladności, stwier- dzają wpływ wojny na zmniejszanie się liczby urodzeń. W Bawarji i w Saksonji n. p. roczniki dzieci w wieku od 6 do 10 lat były dwa do trzech razy mniej liczne 
—-————— 

*) Halina Krahelska — Warszawa Instytut   
w 1925 r. niż w r. 1910. W Polsce rów: 
nież nie jest lepiej — w województwach 
pozaańskiem, pomorskiem i Śląskiem za- 
iotowano urodzeń: przeciętnie w latach 
1909 — 1912 = 154.921, natomiast w 
1918 = 76.105. Okazuje się, że liczba uro- 
dzeń w 1918 r. spadła w zachodnich dziel- 
nieach Polski do połowy z okresu przed- 
wojennego. W Warszawie zmniejszenie to 
wynosi około 40 proc. „W tych warunkach — 
pisze autorka — grozi krajowi zmniejsze- 
nie w ciągu następnych kilku lat dopływu 
robotaikow dorosłych do przemysłu. Za- 
gadnienie ochrony sił, zdrowia i zdolności 
do pracy młodzieży robotniczej staje się 
przeto najważniejszą troską każdego rozu- 
mnego s>ołeczeństwa... Zainteresowanie się 
warunkami pracy robotników młodocianych, 
wejrzenie uważne w te warunki, poddanie 
ich rozbiorowi jest naprawdę niezmiernie 
ważnem, ale i koniecznem. Wielki rozrost 
pracy młodocianych w przemyśle (nie mó- 
wimy już w tej chwili o rzemiośle, wypeł- 
nionem siłą roboczą dzieci) zdziesiątkowa- 
nie i słabość fizyczna roczników, które za | 
parę lat przyjdą do pracy fabrycenej, postu- 
giwanie się pracą dzieci i pracą młodocia- 
mych w najszkodliwszyca dla zdrowia gałę- 
ziach produkcji, nadmierne przeciążanie 
organizmów młodocianych liczbą godzin 
pracy, pracą nocną, pracą baz przerw obia- 
dowych —* Oto są przyczyny, dla których 
kwestja zapozuania się z warunkami pracy 
robotników młodocianych powinna zająć 
wśród zagadnień społecznych wybitne 
miejsce. 

W drugim rozdziale tej nader ciekawej 

pracy wskazuje autorka na rozwielmožaie- 
nie się u nas pracy :nłodocianych. Otóż 
według danych Głównego Urzędu Staty- 
stycznego młodociani w przemyśle polskim 
stanowili (w dniu 1 stycznia 1926 r.) 9% 
ogólnej liczby robotników, zatrudaionycn 
w zakładach liczących ponad 20 robotni- 
ków. jeżeli jednak weźmie się pod uwagę 
ten fakt, że są u nas gałęcie produkcji, 
które wcale, lub prawie wcale nie korzy” 
stają z pracy młodocianych, to znów są 
dziedziny, gdzie odsetek dzieci pracujących 
znacznie przekroczy owe skromne 9%. A 
więc (tablica II) przemysł mineralaoy na 
rok 1926 zatrudniał 10% młodocianych, 
drzewny—10,5%, metalowy—16%, szklany— 
= oddzieżowy — 22%, a krawiecki nawet 
34%. 

Aby wyjaśnić termin „mtodociany“ 
należy zaznaczyć, że są to azieci poniżej 
lat 15. 

Chcąc zwrócić uwagę ma źródło roz- 
wielmozaienia się pracy młodocianych, za- 
zaajamia nas autorka w [li części swej 
pracy z płacami miodocianych w prze- 
myśle i w rzemiośle. W przemyśle metalo- 
wym, włókienniczym, drukarskim i budow= 
laaym piace młodocianych wahają się od 
jednej piątej do dwóch trzecich robotni- 
ków niewykwalificowanych, a od jedaej 
ósmej do jednej trzeciej płac robotaików 
wykwalifikowanych, nie wspominamy o 
ogromnej liczbie t. zw. „uczniów”, lub ter- 
miaatorów w fabrykach, którzy za swą 
pracę nic nie dostają. 

Nasuwa się tutaj kwestja obrony 

oraz rola związków zawodowych, które 
dotychczas wykazują w tej sprawie zbyt 
małe zainteresowanie. 

Faktem jest, że dotąd młodociany ro- 
botnik jest naprawdę bezbronny, bezsilny, 
a jako siła robocza najtańsza, nieskrępo- 
wana niczem, idzie do pracy za wszelką 
płacę, jest mimowolnym współzawodnikiem 
mężczyzn i obniża koszta robocizny. Stąd 
wynika ta nienormalna sytuacja, że nawet 
wielkie przedsiębiorstwa przyzwyczajają się 
opierać swe kalkulacje na niepomiernie 
niskich kosztach robocizny młodocianych. 

W czwartym rozdziale swej pracy 0- 
mawia autorka „charakter pracy młodo- 
cianych“. 

„Zapanowanie maszyn w rzemiośle i   przemyśle, oraz nowe metody organizacji 
pracy, prowadzące w kierunku jak naj- 
większego rozdrobnienia technicznych prze- 
biegów produkcji i ograniczania w nich 
indywidualnego udziału robotnika do po- 
szczególnych, jak najmniej skomplikowa= 
aych ogaiw taxich przebiegów, postawiły 
klasę robotniczą w całkowicie inae, niż w 
dawnaem rzemiośle warunki. Rzemiosło, ja- 
ko organizacja pracy i produkcji, z wyjąt- 
kiem najdrobniejszych jeszcze niezmecha- 
nizowanych warsztatów (pracujących na 
zamówienia, nie na skład), faktycznie już 
nie istaieje”. „Stwierdzamy, że niema dziś 
w przemyśle żadnego szkolenia w kierun- 
«u dawania „praktykaatom“ skończonych 
kwalilikacyj zawodowych, niema też wcale 
nawet dążności do racjonalnego szkolenia 
w sensie odsłonięcia przed uczniami cało- 
ści zawodu, przysposabiania do udziału w     przed wyzyskiem ze strony pracodawców, 

produkcji. I w rzemiośle także niema pla- 
nowego ani systematycznego szkolenia w 
zawodzie. Wszędzie natomiast jest korzy- 
stanie z pracy młodocianych w charakte- 
rze taniej, przygodnej siły roboczej”. 

Piąty i ostatni rozdział poświęca au- 
torka takim zagadnieniom jak: czas pra- 
cy, urlopy, zdrowie i dokształcanie młodo- 
cianych. 

W nader sumiennej i treściwej pracy 
ujawnia p. Krahelska „zło rabunkowej go- 
spodarki największym skarbem kraju — 
dziećmi i młodzieżą klas pracujących”. 

Po przeczytaniu tego dziełka tak ży- 
wo staje nam przed oczami postać Janka 
Odszczepieńca Londona. Takich Janków 
jest u mas bardzo wielu — w czeluściach 
fabryk i w warsztatach pracują wychudze- 
ni, z zapadniętemi piersiami, z wypiekami 
aa wymizerowaaych twarzach ci, Którzy za 
kilka lat mają stanąć do wyścigu pracy, 
którzy mają być przyszłością naszego spo- 
łeczeństwa, którzy mają umacniać i roz- 
szerzać fandamenty tego społeczeństw a. 

Państwa Zachodu doskonale zrozu- 
miały już społeczną doniosłość zagadaie- 
nia zarobkowej pracy dzieci — u nas do 
tej pory, poza ustawą z dnia 2.VII 1924 
r. którą jednak w rozmaity sposób się 
omija, społeczeństwo przechodzi do ро- 
rządku dziennego nad tą ważną sprawą. 

Niechaj praca p. Krahelskiej będzie 
tym głossm na trwogę, niechaj trafi do 
rąk tych wszystkich ludzi, którym dobro 
społeczeństwa leży na sercu. 

Andrzej Jasiński.   
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Zamach na członka sowieckiej misji 
handlowej w Warszawie. 
(Telafonam ed własnego korespondenia z Warszawy. 

Wczoraj o godz. 4 i pół p. p. do zamkniętego samochodu. który 
skręcił z ul. Marszałkowskiej na ul. Wilcząi z tego powodu na 
chwilę zatrzymał się, podszedł jakiś młody człowiek i strzelił z re- 
wolweru do jadącego tym samochodem prezesa sowieckiej misji han- 
dloweį Lizarewa. 

Pierwsza kula jednak uderzyła w blachę karoserji Wówczas 
nieznany osobnik strzelił po raz drugi. Kula rozbiła szybę, przyczem 
odłamkiem jej Lizarew został raniony lekko w prawy łokieć. Osob- 
nik usiłował strzelić po raz trzeci, jednak rewolwer mu się zaciął. 
Wówczas młody człowiek usiłował ratować się ucieczką, lecz po- 
biegł za nim szofer i publiczność i zamachowiec został schwytany. 
Okazało się, że jest nim Georg Wojciechowski, członek 
związku Rosyjskiej Młodzieży Akademickiej w Polsce. Wojciechowski 
przyznał się do zamachu, oświadczając, iż zamiar ten planował już 
oddawna. : 

W dalszym badaniu Wojciechowski zeznał, iż nie miał zamiaru 
zabić, strzelał jedynie dlatego, aby cały Świat wiedział, że żyje emi- 
gracja rosyjska i nigdy nie pogodzi się z regimem sowieckim. 

Na pytanie, dlaczego strzelał do przedstawiciela misji handlowej 
a nie członka poselstwa, Wojciechowsk' odpowiedział, iż przez za- 
mach na pos. Bogomołowa mogłoby nastąpić rozluźnienie stosun- 
ków polsko-sowieckich. > 

Jak się okazało, Wojciechowski pochodzi z Kijowa i jest Rosjani- 
nem. Nie posiada paszportu i w Polsce przebywa bez pozwolenia 
władz. * 

Bezpošrednio po zamachu wice-dyrektor protokółu dyplomatycznego p. Andrycz 

oraz kierownik referatu sowieckiego p. Przesmycki udali się do poselstwa Związku 

Socjalistycznych Republik Rad, gdzie wyrazili posłowi Bogomołowowi w imieniu rządu 

ubolewanie z powodu dokonanego zamachu oraz zapewnienie, że władze przeprowa- 

dzą surowe Śledztwo i że winny zostanie ukarany zgodnie z przepisami prawa. 

ARS e A AD TORA SS 

Wileńskie koło regjonalne Jedynki. 
W wyniku wspólnego posiedzenia kół | bowiązywać będą jego członków w sto- 

  

KU RJ E R 

rzgjionalnych wileńskiego i nowogródzkiego 

klubu Bezp. Bloku Współpracy z Rządem, 
ną którem, jak to już donosiliśmy w środ” 

dowym numerze „Kurjera Wileńskiego”, 
przyjęto do wiadomości oświadczenie sen. 

Kamienieckiego o utworzeniu przez posłów 
i senatorów z województwa nowogródzkie- 

go odrębnego koła regjonalnego, odbyło 
się tegoż dnia o godz. 5'/a wiecz. posie” 
dzenie koła wileńskiego pod przewod- 
nictwem posła Jana Piłsudskiego. Obecni 
byli także sen. Kamieniecki i pos. Tauro- 
giński z koła nowogródzkiego. 

W posiedzeniu wziął udział wojewoda 
wileński p. Raczkiewicz, Oraz naczelnik Wy- 
działu Bezpieczeństwa p. Kirtiklis. 

Poseł Jan Piłsudski poinformował pa- 

ną wojewodę o przebiegu poprzednich ob” 

rad wspólnych obu kół, oraz o stano- 

wisku posłów i senatorów wileńskich w 
Sprawie utworzenia wspólnego koła wi- 
leńsko-nowogródzkiego, poczem przedsta” 

wił program prac koła wileńskiego na naj- 

bliższą przyszłość, oraz zasady, które o- 
  

sunku do miejscowych władz administra- 

cyjnych. 3 
P. wojewoda . Raczkiewicz ze swej 

strony wyraził zadowolenie z powodu 

zorganizowania się koła, do którego dzia- 
łalności przywiązuje dużą wagę, oraz za” 
pewnił, że ze strony władz administracyj- 
nych istnieje zupełna gotowość do ścisłej 
współpracy z przedstawicielami ciał usta- 

wodawczych. W dalszym ciągu swego prze- 

mówienia p. wojewoda scharakteryzował 
ogólnie najpilniejsze potrzeby kraju i po- 
dzielił przekonanie koła, że wspólna praca 
kół wileńskiego i nowogródzkiego okaże 
się konieczną ze względu na jednolitość 

warunków i zagadnień na terenie tych wo- 
jewództw. 

Po dłuższej wymianie zdań z obec- 

nymi na posiedzeniu p. wojewoda opuścił 

zebranie, wyrażając podziękowanie za da- 

nie mu możności zetknięcia się z członka* 
mi koła. 

(Powyższe sprawozdanie wskutek omyłki nie 
zostało zamieszczone w numerze czwartkowym).   Red. 
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Wymiana więźniów. politycznych w 
Oranach. 

W dniu dzisiejszym w rejonie wsi Dmitrówka na odcinku Ora- 
ny, nastąpi wymiana więźniów 
Litwą. 

politycznych pomiędzy Polską i 

Ze strony litewskiej wydani zostaną władzom polskim: Bielaw- 
ski Kazimierz, Bartoszewiczówna Melania, 
Józef Nagrodzki i Jadwiga Kulikowska-Drelingowa. 

Ciemnołońska Antonina, 
Litwinom zaś 

wydane zostaną 4 osoby, które w dniu wczorajszym zostały już 
przewiezione z innych więzień w Polsce do Wilna. 

Z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża wymianę więźniów 
przeprowadzi p. Uniechowski—prazes Czerwonego Krzyża w Wilnie. 

Likwidacja groźnej organizacji komunistycznej. 
(Tel, od wł. kor. z Lidy), 

Władze bezpieczeń .twa wpadły ostatnio 
na trop szeroko rozgałęzionej orgaaizacji «o- 
munistycznej, działającej na terenie powiatów 
grodzieńskiego i lidzkiego. Działając jako rejo- 
nowy Komitet komunistycznej parcji zach >daiej 

" Białejrusi, organizacja ta za pomocą specjal- 

nych łączników utrzymywała stały kontakt z 
Mińskiem. Pr<eprowadzone rewizja ujawniły 
szereg unaterjałów kompromitujących. Areszto- 
wano około 40 osób. Nazwisk aresztowanych, 
p wzgiędu na toczące się śledztwo nie poda- 
emy. : 

Ujęcie komunistki na dworcu kolejowym 
w Wilnie, | 

Onegdaj władze bezpieczeństwa areszto- | munistycznej, 
wały na dworcu kolejowym w Wilnie niejaką | Wilna, 

która s)ecjalnie przybyła do 
dla sporządzenia sprawozdania z prze- Rabinowicz, delegatkę warszawskiej gartji ko- | biegu świętą robotaiczego w dniu 1 mają, 

RL ai r I i L a kai T TA PS, B A ORDORÓZE ZONK. RER 

lalosay koniec trantaskiego faszyzmu. 
W kwietniowym zeszycie „Przeglądu 

Współczesnego" pisze p. Kazimierz Smo- 
gorzewski o „Francji przed wyborami”. 
Między innemi znajduje się tam ciekawa 
charakterystyka przywódcy faszystów fran- 
cuskich, Jerzego Valois (prawdziwe nazwi- 
SkO: hr. de Gressent), który przed paru 

_ laty z wielkim rozmachem rozpoczął orga- 
nizację faszyzmu francuskiego, opierając go 
na stworzonej przez siebie doktrynie spo- 
łecznej i państwowej. Książki tego działa- 
Cia były szeroko rozpowszechnione rówe 
nież w Polsce. 

Doskonale poinformowany o stosun= 
kach politycznych Francji p. Śmogorzew- 
ski w ten sposób opowiada o szybkim 
Wzroście i równie szybkim upadku akcji 
traacuskiego Mussoliniego: 

„Ten człowiek inteligentny — ale nie zde- 
Cydowany, ambitny — ale pozbawiony kośćca 
Parowego sensu dojrzał w sobie kandydata na   

francuskiego Mussolini*ego, Napisał ogromną ilość ksążek, a z ich wydaniem nie miał kłopotu, bo 
sam jest księgarzem-nakładcą, mnożył doktryny i organizacje, które marły śmiercią naturalną, Pó- ki prowadził dział ekonomiczny w Action Fran- 
caise, mogło mu się zdawać, że ma w sobie ma- 
terjał na przywódcę. W roku 1922 Valsis poro - 
zumiał się z Eugenjuszem Mathon'em, wielkim 
„wełniarzem* z Roubaix, który zaczął finansować 
jego kampanję za zwotiniem „Stanów General. 
nych*, Nauczywszy się chadzać samopas, Valojs 
żie sią czuć zaczął w ramach Action Francaise, 
Sukces włoskiego faszyzmu go zasuggestjonował, 
Rozstał się z monarchistami w październiku 1925, 
założył własny dzienaik (Nouveau Siecie), a II 
listopada tegoź roku powstał „Faisceau des com- 
battants et des producteurs; finansował go tym 
razem Serge Andre, właściciel wielkiej destylarni 
benzyny i smarów automobilowych. Rozpoczęta z 
wielkim hukiem akcja upadła po kilku miesiącach. Gwałtowna i bezlitosna kampanja Maurras'a bar- 
d:0 jel zaszkodziła, a zresztą miał Valois konku- 
rentów w zakresie faszystowskich ambicyį. Serge 
Andre wycofał się z przedsięwzięcia. Nouveau 
Siecle z dziennika zamienił się w tygodnik, a 
Valois stał się... radykalnym republikaninem z ja- kobińskim posmakiem. Dyskutuje teraz z młodo- 
radykałami na temat stworzenia » i i re- 
publikańskiej”. nowej partji re 

  

  

   

zakup inwentarza żywego stanowi jedną z 
dotkliwych bolączek kredytowych rolnictwa 
tak większego, jak i mniejszego. Nie roz- 
porządzając warunkami, umożliwiającemi 
uzyskanie długoterminowego kredytu hipo- 
tecznego i uświadamiając w zupełności po- 
trzebę powiększenia swych obór i chlewni, 
rolnicy całe swe nadzieje na zdobycie fun- 
duszów, potrzebnych na zakup inwentarza, 
opierają na kredycie hodowlanyfń. Tym- 
czasem Ministerstwo Rolnictwa nie asygnu- 
je na ten cel dostatecznych kredytów, po- 
wodując łem zupełnie niesłuszne narzeka- 
nia na Bank, z powodu niezałatwionych 
podań. W przeciągu całego roku 1927 Od- 
dział Banku w Wilnie otrzymywał przydział 
kredytu hodowlanego na zakup inwentarza 
w kwocie 121.981 zł, przyczem z kwoty 
tej było zarezerwowane 21.981 zł. na po- 
zyczki dla udziałowców Spółdzielczej Rzeźni 
Eksportowej w Wołkowysku, przeto na 
pozostałe dwa województwa przypadło za- 
ledwie zł. 100.000. 

Mimo tych niezupełnie sprzyjających 
rczwojowi spółdzielń warunków pęd do 
zakładania spółdzielń mleczarskich, prawie 
wyłącznie maślarń na tereńie działalności 
Oddziału Banku w Wilnie jest żywiołowy 
i liczba spółdzielń tego typu znacznie się 
powiększyła, mianowicie, na dzień 1 mar- 
ca r. b. było spółdzielń mleczarskich w 
województwie nowogródzkiem—37. 

Obok przeróbki mleka na masło du- 
że zainteresowanie na terenie działalności 
Oddziału Banku w Wilnie budzi serowar- 
stwo. Szczególnie zagadnienie to występuje 
w sposób wydatny w województwie nowo- 
gródzkiem, słynnem z produkcji sera t. zw. 
„litewskiego*, Obecnie wyrób sera litew- 
skiego, poza nielicznemi wyjątkami, znaj- 
duje się w rękach pachciarzy, którzy pro- 
wadzą produkcję sera częstokroć w warun- 
kach antyhigjenicznych i tem samem obni- 
żają wartość swych wyrobów. W końcu ro 
ku 1927 ujawniła się na terenie woje- 
wództwa nowogródzkiego tendencja wśród 
posiadaczy obór do uporządkowania nie- 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Spław tratw. W dniu Onegdaj- 

szym nadeszła do Wilna wiadomość o 
rozpoczęciu przez firmy leśne w powiatach 
święciańskim, wilejskim i postawskim, spła- 
wu po rz. Wilji pierwszych tratw. Tratwy 
te przybyły już do Wilna. 

— Pinlandja zgłosiła swój udział w 
wileńskich „Targach Półaocnych*, Przed 
paru dniami attache  legacji fińskiej 

wodniczącego Komitetu Wykonawczego 
Targów Północnych zgłaszając w imieniu 
swego państwa udział Finlandji w Wysta- 
wie i Targach Północnych, które odbędą 
się w Wilnie w jesieni roku bieżącego. 

— Budowa pawiljonów dla wysta- 
wy Targów Północnych. Na mocy poro= 

45 dzień procesu. 

Posiedzenie w dniu 4 maja było po- 
święcone odczytywaniu ostatnich dowodów 
rzeczowych i uzupełnieniu przewodu sądo- 
wego przez strony. 

Prok. Kałapski zadaje szereg pytań 
poszczególnym oskarżonym. 

Prok. Czy Sznarkiewicz pełnił obo- 
wiązki sekretarza „Hromady' do czasu po- 
wołania Bursewicza. : 

Do Osk. Sznarkiewicz. „Hromady“ 
nie należałem i żadnych funkcyj mie pełni- 
łem. 

Prok. Czy Jakubczyk po zaareszto- 
waniu uciekł? 

Osk. Tak, lecz później dobrowolnie 
zgłosiłem się na posterunek policji. Uciecz- 
«a była spowodowana względami gospo- 
darskimi. : 

Prok. Kiedy wyjechał i wrócił Krupi- 
ca z Rosji. 

Osk. Wyjechałem w r. 1915 — wróci- 
łem w r. 1921. Cały czas byłem przy ro- 
dzicach. 

Na takie same pytanie odpowiada 
osk. Maracyn: byłem podczas okupacji nie- 
mieckiej w Omsku, pracowałem na tarta- 
ku, byłem więziony przez „Czeka” za służ- 
bę w oddziałach Kołczaka. 

Prok. Dlaczego Kozicz u sędz. śled- 
czego mówił, że Wołoszyn mówił, iż bank 
białoruski był subsydjowany przez państwo 
ościenne. 

Osk. Policja mię katowała i domaga- 
ła się bym to zeznał. Bałem się cofnąć. 

Dalej prokurator prosi o zezwolenie 
powoływania się na wszystkie odczytane i 
nieodczytane dowody rzeczowe w tej spra- 
wie, dołączone dokumenty i t. d. 

Prok. Rauza. Czy Ostrowski, jako 
prezes Biał. T-wa Dobroczynności wie 
skąd pochodziła suma 19 tys. zł. 

Osk. Nie mogę odpowiedzieć, gdyż 
sumy te zostały otrzymane w czasie gdy 
siedziałem we Wronkach. O ile chodzi o 
sumę 4 tys. zł., to otrzymano ją od Od-   | działu Rosyjskiego Czerw. Krzyża, 

WI_L E NS K 1. 

w Polsce p. Erriki Sihvola, odwiedził prze--   zumienia Komitetu Wykonawczego Targów | 

SARAS BEI ATA AS TIT IN SIT ZZ TADA BIS 

Procas Blalarasko- Alošeiaiskiaj Robotniczej Hromady. 
Występ posłów z frakcji komunistycznej. 

  

   

Życie gospodarcze. 
Pomoc kredytowa dla rolnictwa Z. Nowo- 

gródzkiej. 
(Dokończenie rejeratu dyr. P. B R. w Wilnie p. Maculewicza). 

Kredyt hodowlany, a Ściśle kredyt na ; zdrowych stosunków, panujących w sero- 
warstwie i ostatnio został zawiązany zwią- 
zek serowarów w powiecie baranowickim, 
traktujący sprawę na racjonalnych podsta- 
wach i w bardzo szerokim zakresie. Oczy- 
wiście, że akcja serowarska musi być po- 
parta należytym kredytem. 

Czynności Banku w zakresie agrarno- 
parcelscyjnym polegały na parcelowaniu 
własnych, bądź oddanych w komis mająt- 
ków ziemskich z jednej strony i szacunku 
objektów ziemskich, pod zastaw których 
miały być udzielone pożyczki dlugoterini- 
nowe — z drugiej. W przeciągu roku 1927 
było oszacowanych przez Oddział Banku w 
Wilnie na terenie województwa nowogró- 
dzkiego 18.837,89 ha. Z ogólnej liczby 3 
majątków własnych, posiadanych na tere- 
nie wejewództwa nowogródzkiego rozpar- 
celowano wszystkie. Na skutek zarządze- 
nia pana ministra Reform Rolnych Bank 
Relny wznowił nabywanie majątków w 
celu parcelacji, przyczem jednak nabywa 
tylko te majątki, w których przestrzeń pod 
lasem nie przekracza 30 proc. ogólnego 
obszaru. Majątki oferowane Bankowi win- 
ny mieć uregulowaną hipotekę i być wol- 
ne od wszelkiego rodzaju służebności 
(serwitutów). 

W związku z rozwojem życia gospo- 
darczego oraz poszczególnych jego prze- 
jawów może zajść potrzeba utworzenia no- 
wych rodzajów kredytu. Tej potrzebie w 
miarę swych—coraz to wzrastających—za- 
sobów finansowych Pafistwowy Bank Rol- 
ny chętnie zadość mczyni. Niezbędnem jest 
tylko, aby odnośne potrzeby kredytowe 
były w należycie umotywowany sposób 
podane do wiadomości Banku i poparte 
przez opinję przedstawicieli lokalnych u- 
rzędów, jakiemi są w pierwszej mierze pp. 
starostowie. ‚ 

Dobrze zrozumiana i racjonalnie 
przeprowadzona współpraca Państwowego 
Banku Rolnego i Urzędów Ziemskich mo- 
że mieć doniosłe znaczenie dla podniesie- 
nia dobrobytu licznych rzesz rolników, za- 
mieszkujących Ziemię Nowogródzką. 

Północnych w Wilnie z władzami wojsko: 
wemi, w dniu onegdajszym definitywnie 
zostały opróżnione przez wojskowość ga- 
raże samochodowe przy ul. Królewskiej. 
Jak wiadomo, na miejscu zajmowanem 
przez te garaże wybudowane zostaną pa- 
wiljony Wystawy Targów Północnych. Ro- 
boty w tym kierunku rozpoczną się już w 
pierwszej połowie maja. 
  

Giełda warszawska z dn. 4.V. b. r. 

CZEKE ‹ 
Balai, ‚ 124.49—124,18 
Holandja . ‚ 359,51—358,61 
Landyn ‚ 43,505—43,40 
Nowy-Jork ; 8,90—8, 
„Paryż ‚ 4 ‚ 35,075—34,99 
Praga . = . е 26,415—26,35 

Szwsiczrja. „ 171,79—171,36 
Wisdeń | $ " ° 2 „ 12545—125,14 
Włochy . + 46,98—46,86 

Prok. Czy Okińczyc mieszkał w No- 
wogrodzie. 

Osk. Tak, ukończyłem tam gimnazjum. 
Prok. Czy osk. w okresie rewolucji 

rosyjskiej nie był prezesem С. [. K.? 
Osk. Nie. 

Prok. Jakie stanowisko zajmował osk. 
w okresie rewolucji rosyjskiej ? 

W trakcie tego pytania prosi o głos 
mec. Honigwill i oświadcza: „Muszę zwrócić 
uwagę na pewną rzecz, która, zdaniem mo- 
jem, jest ograniczeniem praw obrony. Był 
tutaj Św., zdaje się Nowakowski, który coś 
niecoś wiedział o Okińczycu z lat 1917— 
1918. Chciałem rzeczy te wyjaśnić, lecz 
moje pytania były przerywane przez prze- 
wodniczącego, który oświadczył, że Okiń- 
czyc nie jest sądzony za swą działalność 
w Rosji w okresie 1917—20 r. Teraz te 
pytania urząd prokuratorski powtarza. 
Przeciwko temu ja protestuję. 

Przew. Owsianko uchyla pytanie prok. 
Rauzego. 

Następnie obrona prosi o dołączenie 
całego szeregu dokumentów, dotyczących 
działalności poszczególnych oskarżonych. 
Między innemi obrona prosi o dołączenie 
dzieła „Komunizm* Gryndleudera, wydaw- 
nictwa „Białoruska Radziecka Socjalistycz- 
na Republika”, szeregu książek białorusk., 
czasopism, zaświadczeń sejmowych, spra- 
wozdań z posiedzeń sejmowych. | 

Prokurator sprzeciwia się dołączeniu 
niektórych dokumentów, jako dowodów 
poza sądowych, przeciwko czemu oponuje 
znowu obrona, Wychodząc z tego założe- 
nia, że skoro prokurator skłąda dokument 
wydany poza granicami państwa (chodzi o 
książkę Czerwiakowa „Za Sawieckaju Bie- 
łaruś", wydaną w Mińsku), to nie można 
kwestjonować tych dowodów rzeczowych, 
które odnoszą się do działalności oskarżo- 
nych i wydanych w Polsce. Sąd po nara- 
dzie postanowił większość dokumentów 
przedstawionych przez obronę dołączyć do 
akt sprawy. 

W czasie przerwy zaszedł charaktery - 
styczny wypadek.   1 

3 

Na poesiedzeniu w liczbie publicz- 
ności znajdowało się kilku posłów z 
frakcji komunistyczrej, a więc Warski, 
Bitner, Rosiak, Gawron i Walicki z ukra= 
ińskiego „Sielrobu'—lewicy. 

Pe zarządzeniu przerwy pos. War- 
ski krzyknął pod adresem oskarżonych 
„W imieniu robotniczej Warszawy cześć 
posłom hromadowskim, w imieciu Łodzi 
to samo Bitner. W imieniu ludu ukraiń: 
skiego pozdrowił pos. Walicki. —Pozdro- 
wienia te zostaly z pełnym spokojem 
przyjęte przez oskarżonych. Przewodni- 
czący Owsianko zarządził usunięcie de- 
monstracyjnych posłów z Sądu, przyczem 
pos. Warski usunął się sam z sali. Po- 
zostali opuścili sałę po dłuższem dopie- 
ro opieraniu się. ‘ 

Osk. Okiūczyc prosi sąd o zezwole- 
nie złożenia oświadczenia, co do swej dzia- 
łalności w Rosji do roku 1923 i prosi o 
dołączenie dokumentów, stwierdzających 
oświadczenie. Z oświadczenia tego wynika, 
że Okińczyc w r. 1913 ukończył uniwer- 
sytet w Piotrogrodzie. Był adwokatem. W 
r. 1906 był członkiem partji es-erów. W 
rewolucji lutowej bierze udział. Podczas 
wyborów do Rady Miejskiej był wybrany 
prezesem Rady Miejskiej m. Nowcgrodu. 
Po rewolucji październikowej zostaje jako 
es-er. poza nawiasem życia politycznego. 
W 1918 roku wobec głodu wyjeżdża na 
Ukrainę. 

Pracuje w kooperatywie. W r. 1920 
zostaje nauczycielem i na tem stanowisku 
pozostaje aż do powrotu w r. 1923 do 
Polski. Okoliczności powyższe stwierdzają | 
dołączone dokumenty. 

Osk. Wołoszyn. Prosi sąd o wyjaśnie- 
nie, gdzie jest protokół rewizji, okazywany 
mu przez sędz. śledczego Bobrowskiego we 
Wronkach, a opiewający o znalezieniu u o- 
skarżonego 2 rewolwerów i bibuły komu- 
nistycznej. W toku przewodu sądowego 
przew. Owsianko oświadczył, że protokół 
ten w swoim czasie zostanie okazany. O- 
becnie, oświadczył przew. Owsianko, proto- 
kółu tego w aktach sprawy niema. 

Osk. Miotła, jako skarbnik klubu po- 
selskiego „Hrómady” wyjaśnia pochodzenie 
i stan finansów „Fromady* które pocho- 
dziły ze składek posłów „Hromady*, 

W kwestji osobistego rachunku w 
banku białoruskim osk. Miotła oświadcza: 
„Oszczędności moje pochodzą z djet posel- 
skich, które chciałem poświęcić na otwar- 
cie oddziału banku w Głębokiem. Będąc 
posłem nie kupiłem ani domów ani ziemi, 
nie bywałem w Zakopanem, Krynicy lub 
pod „Bakchusem*. To też mogłem mieć 
oszczędności '. 

Osk. Bursewiez. — Oświadcza, że ża- 
dnymi funduszami od „Kominternu* nie 
dysponował. Nie był karany nigdy za dzia* 
łalność komunistyczną. 

Osk. Rak-Michajłowski wyjaśnia kwe- 
stje wydatków 
tyjne. 

Jeżeli nawet wziąć pod uwagę, że ga- | 
zety były przez cały przeciąg czasu wszyst- 
kim prenumeratorom wysyłane bezpłatnie, 
co nie jest prawdą, to za cały czas wyda- 

88] wanoby 73,126 zł, na inne druki „Hroma- 
dy” 15,488 zł., tymczasem gdy św. Wasi- 
lewski zeznał, że zgodnie z opinją fachow= 
ców na druki wydano 190 tys.zł. Świad- 
kowie zeznali, że wpływy za gazety 
wynosiły od 400 — 4.000 zł. 
średnio 2000. — 2.500 zł. Obliczając 
dochód gazety według zeznań šwiad- 
ków otrzymamy 53,142 zł. 50 gr. Zatem 
deficyt w przeciągu 20'/2 miesięcy wyno- 
siłby 13 tys. zł. Deficyt ten mógł być po- 
kryty z funduszu „Hromady* — z ogło- 
szeń w gazecie, ze sprzedaży gazet pod- 
czas wieców, zjazdów i t. d. Oprócz tego 
były ofiary na fundusz prasowy. Dzisiaj 
nastąpi zamknięcie przewodu sądowego i 
rozpocznie przemówienie prokurator. Prze- 
mówienia stron, niestety, ku wielkiemu 
żalowi, mają się odbyć przy zamkuię- 
tych drzwiach. 

  

Five o“ clock | 
jest nie do pomyšlenia bez 

angielskiej F D 
o Ke herbaty 

Niedościgniona w smaku. Aromatyczna. 
ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 1261 
  

Wieści z kraju. 
KRONIKĄ ŚWIĘCIAŃSKA: с 

— Wybryki komunistów. Przed paru dnia- 
mi w St4Święcianach niewykryci dotychczas spraw- | 
cy wywiesili chorągiew komunistyczną na kominie 
domu zamieszkałego prezesa związku zawodo- — 
wego robotników przemystu odzież»wego. Cha- 
rągiew policja usunęła. | 

KRONIKĄ BRASŁAWSKA. 
— Śmierć pod lodem jeziora, dniu 4 

ub. m. mieszkanie: wsi Zanawiąckie G az ię um 1a, Ale- 
ksander Piętkua la A jadąc saniami przez jezioro | 
Derbi, trafił na sła y 164, który sią załamał, wsku* tek czego Aleksander Pietkun wpadł z saniami i koniem do jeziora. Przybyli na pomoc mieszksń- cy wsi Razłuny, wydobyli topielca, jak również sa- nie i nieżywego konia. 

KRONIKA OSZMIANSKA. 
Nowy pożar lasu. Przed paru dniami w pobliżu Gudogaju zapalił się las. Dzięki przybyłej z pomocą ludności pożar ugaszono. O 

zniszczył 6 ha a ю ! „,„Wszczęte dochodreniė dalo możność ustale - nia, iż pożar powstał wskutek pod>alenia. 
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„Hromady“ na druki par 3 
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: Dziś: Piusa V. p. 5 maja r. b. odbedzie się „Sob6tka“ w Ognisku 
Sobota | Jutro: Aana Ap. Ew. Akademickiem. Początek o godzinie 10-ej wiecz. 

Wschód słońca—g. 3 m. 57 ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 
maja. Zachód | 4.19 m. 24 

i. > ž Zo Poe wód En 
otę dn. 5 maja, o godzinie 7 wieczór odbędzie 

METEOROLOGICZNA. się w Sali Dealukais Sztuki posiedzenie nauko- 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
canego U. S. B.z dn. 4. V. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 762. Temperatura średnia 
-+100 €. Opad w _ milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający północny. Półpochmurno. Minimum na do- 

—10C. Maksimum -]-12 C. 
* Tendencja barometryczna — spadek ci- 

śnienia. 
URZĘDOWA 

— Wyjazd p. wojewody. W godzinach wie- 
czorowych Saeca! Raczkiewicz w towarzy- 
stwie naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa wy- 
jechał do Warszawy w sprawsch służbowych, po- 
wierzając zastępstwo naczelnikowi Wydziału Ad- 
ministracyjnego p. Wł. Dworakowskiemu. 

MIEJSKA, 

— Działalność miejskiego pogotowia raj 
tunkowego. Podług ostatnio sporządzonego wy- 
kazu miejskie pogotowie ratunkowe w ciągu u- 
biegłego miesiąca wzywane było z pomocą w 430 
wypadkach. 

WOJSKOWA 
‚ ‚ — Pobór rekrutów. W dniu 5 b. m. ko- 

misja poborowa dokona poboru rekrutów zamie- 
szkałych na terenie Ii, [V i V komisarjatów po- 
Fcyjnych, których nazwiska zaczynają się na lite- 
rę A, B. W dniu 6 b. m. komisja poborowa będzie 
nieczynna. 

Z UNIWERSYTETU 

— „Promocja. W sobotę, dnia 5 maja r. b. 
o godz. 1 popoł. odbędzie się w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu promocja na doktora wszech- 
oz p. Stanisława Markiewicza. Wstęp 

— Egzamina prawnicze. Egzamina na wydz. 
Prawa i Nauk Społecznych U. S. B. rozpoczną się 
dn. 11 czerwca. Wykłady zostaną przerwane 2.IV. 
Przewodniczącym Komisji ama 1-go 
roku jest prof. Ehrenkreutz, Il-go prof. Komar- 

Z z prof. Gutkowski, [V-go prof. Waś- 
k 

* SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Odczyt o spółdztelczości rolniczej w 
Polsce. Staraniem Polskiej Akademickiej Mło- 
dzieży Ludowej w Wilnie odbędzie się dnia 6 b.m. 
(w niedzielę) o godz. 11 w., w sali III, Gmachu 
Głównego U.S.B. odczyt p. Wiktora Witwic- 
kiego, kierownika działu Kas Stefczyka na 0- 

wileński, Polskiego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielń Rolniczych p. t. „Stan i rozwój Spół. 
dzielczości Rolniczej w Polsce, ze szczególnem 
uwzględnieniem województw północno-wschod- 
nich, na który uprzejmie zaprasza zarząd wszyst- 
kich członków i sympatyków stowarzyszenia. 

— Wycieczka. Jutro, w niedzielę dn. 5 b. 
m. odbędzie się wycieczka Klubu Włóczęgów, 
Braci Mlecznych i Koła Krajowego. Należy przyjść 
ną dworzec O godz, 8-ej rano, razem z jedzeniem 
dla siebie i co głodniejszych bliźnich. Należy też 
pamiętać, że pociąg, który wszystkich zawiezie 
do Landwarowa, nie uzcaje tak potrzebnej i po- 
żytecznej rzeczy, jaką jest kwadrans akademicki 
(nie radjowy, tylko prawdziwy). Hallo, hallo, po- 
wtarzamy:6sma rano, dworzec, jedzenie, niedziela. 

— Zabawa w Ognisku Akademickiem. Dnia 

    

Kino-Teatr 

„ELIDI” 
ul. Wileńska 38. 

sławskiego $ Cc ar 

KINO 

„Polonja“ 
Mickiewicza 22. 

cale 
Wilno 

we Wydziału | Tow. Przyjaciół Nauk, Na porząd- 
ku referaty: 1) Prof. Otrębski J. O pochodzeniu 
wyrazu „tydzień*. 2) Dr. Cywiński St. O autogra- 
fie, kopji i wydaniach poematu Słowackiego „Sa- 
muel Zborowski”. „Wstęp wolny dla członków i 
gości wprowadzonych. = 

— Zwiedzanie Uniwersytetu Wileńskiego. 
Sekcja kulturalno - oświatowa Rodziny Wojskowej 
zawiadamia, że w niedzielę 6 b. m. o godz. 11 
przed południem odbędzie się zwiedzenie Uniwer- 
sytetu S. B. pod łaskawem przewodnictwem 
pana prei. Ruszczyca dla rodzin wojskowych. 
Zbłórka o godz. 10.45 przy pierwszem wejściu do 
gmachu uniw. od piacu Napoleona. 

— Walne zebranie elektromonterów. Za- 
rząd Związku Elektromonterów Chrześcijan w 
Wilnie, zalegalizowany przez odnośne włądze, 
zwołuje wszystkich elektromonterów chrześcijan, 
oraz zwolenników elektrotechniki na walne ze- 
branie, które odbędzie się w dn. 14.V 28 r. o 
godz. 5 w. w lokału przy ul. Wielkiej 34. w celu 
poinformowania o przebiegu spraw związku i o- 
mówienia dalszych prac. 

— Wycieczka na radjostację wileńską. Sta- 
raniem Koła Nauczycieli Przyrody i Geografji 
szkół polskich m. Wilna odbędzie się w niedzielę 
dn. 6 maja r. b. wycieczka nauczycielstwa na Zwie- 
rzyniec do nadawczej redjostacji. 5 

Zbiórka w Pracowni Przyrodniczej (róg 
Zawalnej i M. Pokulanki wejście od M. Pohulan- 
ki) punktualnie o godz. 1 я 2 

Przed wyruszeniem na Zwierzyniec dyr. A. 
Dmochowski zademonstruje z doświadczeniami 
nową dużą cewkę Rumkorfa i udzieli szeregu wy- 
jaśnień o urządzeniu radjostacyj nadawczych. 

Jednocześnie odbędą się wybory delegata 
koła na zjazd geograficzny we Lwowie. 

— Walny zjazd byłych wychowańców 
szkoły Wojciecha Górskiego. 20 maja b. r., jako 
w 51 roku istnienia szkoły, zostającej bez przer- 
wy pod dyrekcją Wojciecha Górskiego, Zarząd 
Towarzystwa aa Wychowańców Gimnazjum 
pod wezwaniem Sw. Wojciecha, dawniej szkoły 
Wojciecha Górskiego, organizuje Walny Zjazd 
Byłych Wychowańców. S 

Na zjazd ten, w imię solidarności koleżeń- 
skiej powinni przybyć i przybędą wychowańcy 
wszyscy, bez względu na to, czy ukończyli cał- 
kowity kurs szkoły, czy też tylko uczęszczali do 
niej przez dłuższy lub krótszy okres czasu. 

Zapisy dla życzących przyjąć udział w zjeź- 
dzie, jak również i szczegółowe informacje co do 
zjazdu, otrzymać można w kancelarji T-wa Hor- 
tensja 2 w Warszawie w godzinach szkolnych, 
poza tem we wtorki, czwartki i piątki w godzi- 
nach wieczornych od 20 do 21. 

ARTYSTYCZNA. 

— Wielki sukces międzynarodowy Wileń- 
skiego Towarzystwa Miłośników Fotografji. 
Podług informacyj uzupełniających triumf wileń- 
skich artystów-fotografów na wielkim międzyna- 
rodowym turnieju w Wimbledon pod Londynem, 
o którym nadmienilismy wczoraj — przedstawia 
się znacznie poważniej, a mianowicie: 
3 Z 15 proc. polskich przyiętych przez Jury 
i wystawionych w Salonie Wimbledowskiego Ca- 
mera-Klubu — dziewięć przypada na Wilno, któ- 
re przytem dało czterech wystawców (gdy pozo- 
stałe miasta polskie — jednego). Oto ich nazwi- 
ska: inż. j. Misiewicz — dwa obrazy — medal   bronzowy, ks. P. Śledziewski — dwa obrazy — 

Dziś premjera! Triumf artyst. nowoczesnej kinematogr. Najpotężniejsze arcydzieło wszechświat. sła- 
wy, że złotej serji wytwórni „Sowkino* w Moskwie z udziałem artystów 

i miłość cara i Poeta Intrygi 

Dziś Dawno oczekiwany superszlagier obecn. sezony, który podziwiać będzie 
e ° ® © 

Niewolnica ksiecia Borysa 
tle dworu carskiego, w rol. gł. przepiękna BILLIE DOVE i niezrównany Ben LYON. 
Film ten przewyższa treścią i bogactwem wystawy obraz „Białe Noce". Początek o g. 4. 

Ostatni seans 10.30. Bilety honorowe na premierę i w dni świąteczne nie ważne. 

  
eatru Artystyczn. Stani- 

i śmierć Aleksandra Puszkina. 
Mistrzowska reżyserja W. GARDINA. Przepych autentycznych pałaców carskich Petersburga i Peter- | 
hofu. Maskarady, fontanny, bogactwo i blask mundurów. Film, dla którego rząd sowiecki poświęcił 
miljon dolarów. Film, o którym prasa całej Europy mówi. Koncertowa gra. Każdy powinien zoba- 

czyć. Honorowe bilety nieważne. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 18.15. 1426 

  

dyplom honorowy, S. Reżnowski — jeden obraz, 
E. Zdanowski — jeden obraz, ]. Bułhak — czte- 
ry obrazy przyjęte. 

Sukces ten będzie niewątpliwie zachętą dla 
naszych artystów, sżeby w dalszym ciągu pod 
egidą Towarzystwa Miłośników i Foto-Klubu 
zbiorowo występowali zagranicą, rozpowszechnia- 
jąc tam imię Polski i dowody jej kultury. 

SPRAWY ROLNE. 

— Posiedzenie Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej. W dniach 15 i 16 b. m. w lokalu Urzędu 

emskiego odbędzie się dwudniowe jawne po- 
siedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej. Na po- 
rządku dziennym między innemi figuruje szereg 
spraw, traktujących o scaleniu gruntów w szerę- 
gu powiatów województwa wileńskiego. 

Z. POGRANICZA. 

- — Powrót wysiedlonych. Onegdaj na od- 
cinku święciańskim przekroczył granicę polsko- 
litewską ksiądz Tintinas, wysiedlony w swoim 
czasie przez władze połskie do Litwy. 

— Ujawnienie składu przemytniczego. O- 
negdaj w rejonie Filipowa miejscowe władze 
K.O.P-u przeprowadziły rewizje u jednego z oko- 
licznych mieszkańców podejrzanego o rrzemytni- 
ctwo. Rewizja ujawniłą większą ilość galanterii i 
sacharyny, przeznaczonych na kortrabandę. Cały 
towar został skoniiskowany. 

RÓZNE. 

— Akademja na cześć Berka Jose- 
iewicza. Jutro 6. М. w lokalu Klubu Ku- 
pieckiego (Mickiewicza 33 a) odbędzie się 
uroczysta akademja na cześć pułkownika 
W. P., Berka Joselewicza. 

, Akademię organizuje komitet uczcze- 
nia jego pamięci, pod protektoratem Mar- 
szałka Piłsudskiego. Członkami honoro- 
wymi komitetu są na pierwszych miejscach: 
marsz. Senatu prof. Szymański, wojewoda 
Raczkiewicz, prezydent Folejewski, kurator 
Pogorzelski i naczelny . rabin sen. Rubin- 
sztejn. 

Na uroczystość niedzielną zaproszona 
jest delegacja 3 p. strzelców konnych, w 
którym służył Berek Joselewicz. Na zapro- 
szenie komitetu przyszła następująca od- 
powiedź od dowódcy pułku z Wołkowyska: 

„Dziękując za pamięć o pułku, cie: 
Szę się, że jego delegacja weźmie udzisł 
w uroczystościach na cześć bohatera Armii 
Polskiej. Zawiadamism, że dn. 5. V. b. r. 
przybędzie delegacja pułkowa złożona z 3 
oficerów i 3 szer.” 

— Zjazd koleżeński. Jutro, t. j. w niedzie- 
lę 6 maja r. b. odbędzie się p'ąty kolejny zjazd 
koleżeński Połaków, którzy ukończyli lub opuścili 
do r. 1905 — Gimnazja I i Il i szkołę reżlną w 
Wilnie — według następującego porządku: 1) o 
godz. 10 r. Msza św. w kościele św. Jana, 
2) o godz. 10 i pół r. zbiórka na podwórzu uni- 
wersyteckiem, o g. 7 wiecz. — zebranie koleżeń- 
skie w górnej sali restauracji „Zacisze* przy ul. 
A. Mickiewicza 25. Za komitet organizacyjny: 
(—) Jan Bułhak, Adolf Narkiewicz, Marjan Ciem- 
nołoński, Władysław Mackiewicz. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Reduta* na Pohulance, Osta- 

tnie przedstawienia przed objazdem letnim. Dziś 
o godz 20.30 po raz trzeci komedja obyczajowa 
w trzech odsłonach Józefa Korzeniowskiego „Wą- 
sy i peruka*. Komedja ta, jako Ostatnia sztuka 
Reduty w Wilnie grana będzie do wtorku włącznie.   

KARIER _WILENSKI 

— Ostatnia popołudnió" ka Reduty w Wil- 
nie. W niedzielę o godz. 15.30, po cenach zniżo- 
nych ostatnia popołudniówka powieści scenicznej 
J. Żuławskiego „Eros i Psyche" z udziałem pełne- 
go zespołu Reduty. 

— Teatr Polski sala „Lutnia*, Dziś po 
raz drugi ostatnia nowość teatrów paryskich świe- 
tna A aktualnych powodzeń i sytuacji kome= 
dja Roberta de Flers'a i Franciszka de Croisset'a 
„Nowi panowie" („Les Nouveaux Messiers*). 

Komedja ta jesj odbiciem w karykaturze 
współczesnego życia politecznygo we Francji, tak 
niezmiernie przypominającego naszą współcze- 
sność, 

— Teatr Rewia. „Złoty Róg". Codziennie 
wielka rewja w 2 częściach 14 obrazach pełna hu- 
moru i werwy „Wilno znów się bawi*, z udziałem 
najprzedniejszych sił te ttów warszawskich z p.p. 
A. Cielecką i M. Dobrowolskim na czele. ! 

W programie szereg tańców zespołu Żadej- 
ko-Girls. 

Radijo, 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
SOBOTA 5 maja. 

15.30—16.00. Transmisja z Warszawy. „Spra- 
wa polski podczas wojny świątowej* odczyt z 
działu „kistorja” z cyklu wykładów dła maturzy- 
stów szkół średnich wygłosi prof. Włodzimierz 
Dzwonkowski. 16.00—16.15. Chwilka litewska. 
16.15—16.30. Komunikat Tow Rolniczego. 16.30— 
16.55, „O ochronie przyrody* odczyt wygłosi prof. 
U. S. B. dr. Mieczysław Limanowski. 17.00—17.45. 
Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bramy na sts- 
cje wileńską, warszawską i krakowską. 17.50--18.15. 
„Kącik dla pań* wygłosi Ela Bunclerowa 18.15— 
19.00. Audycja literacka poświęcona utworom El;- 
zy Orzeszkowej w wykonaniu artystów Reduty. 
19.00—19.25. Gazetka redjowa. 19.25—19.40. Sy- 
gnał cząsu i rozmaitości. 19.35—-20.0). Transmisja 
z Warszawy. „Tadeusz Nalepiński" odczyt z cyklu 
„Portrety literackie" wygłosi red. Zdzisław Dę- 
bicki. 20 30—22.00. Transmisja z Warszawy. Ope- 
retka K. Zellera „Ptasznik z Tyrolu". 22.05. Ko- 
munikaty P. A. T. 22.30—23.30. Transmisja muzy- 
ki tanecznej z restauracji „Oaza” w Warszawie. 

Utwory Elizy Orzeszkowej w radjo. 
Dziś w sobotę radjo wileńskie, które o Eli- 

zie Orzeszkowej nadało już dwie pogadanki dyr. 
T. Turkowskiego, poświęca tej znakomitej au or- 
ce audycję literacką. Odtworzone zostaną w o- 
pracowaniu radjowem dwie mistrzowskie nowele 
„Orzeszkowe* „Babunia i „Pieśń przerwana”. 

№ Wileńskim braku. 
— Systematyczna kradzież. Chasia Nie- 

menczyńska, zam. Wielka 35 zameldzwała o sy- 
stematycznej kradzieży gardercby i obuwia z jej 
mieszkania. Ogólae straty 880 zł. Przeprowadzo- 
ne dochodzenie ustaliło, że kraczieży tej doko- 
nywała służąca poszkodowanej Agata Bizła, Część 
skradzionych rzeczy odnaleziono u jej krewnej— 
Anastazji Masalskiej zsm. we wsi Wieluń pow. 
dziśnieńskiego, Białą z: trzymano. 

— Zbiegt ze szpitala chory na jaglicę. W 
dn. 24 ub. m. ze szpitala zakaźnego na Zwierzyń- 
e zbiegł Józef Gołębiowski, lat 11, chory na ja- 
glicę. 

— Już jedną chorą umysłową zatrzymano. 
W dolu 3 b. m. o godz. 2 na terenie II Komisa- 
rjatu zatrzymano umysłowo chorą kobietę, któ- 
rej nazwiska i miejsca zamieszkania narazie nie 
ustalono. 

Na prowincji. 
— Lasy płoną. W dniu 29 ub. m. o g. 12 

w pobliżu wsi Połumna i wsi Szklary gm. ru- 
dziskiej zapalił się las państw. leśnictwa Zakro- 
czańskiego. Poźar ugaszono o godz. 14. Spalił 
się las na przestrzeni półtora ha. 

  

  

Nr. 101 (1148) || 
— Wskutek podpalenia wrzosu przez I ** -ils 

cję Muraszkową, zam. w kam Feliksowo, 1 „mb 
solskiej, zapalił się las Stefanji Pawlukiewiczov: isw 
i m-ców wsi Miczany. Ogień zniszczył las u- 47 
przestrzeni 1 i 34 ha. 

— Przewrócił się ty ko jeden wagon. W 
pociągu zdążającym z Druji do Rymszan w odle- i 
głości 2 klm. od stacji Rymszany przewrócił się 1 | 
wagon osobowy, przyczem 6 osób odniosło le!:- 4 
kie uszkodzenie ciała. Przyczyna wypadku — wa-*' | 
dliwy stan toru kolejowego. Į 

— Otruli się grzybami. Stefan Narowski, 
lat 5i Akulina Czumik, lat 6, mieszkańcy wsi 
Zasnudzie, gm. pliskiej, po powrocie z lasu do- 
stali beleści żołądkowych i w niedługim czasie 
oboje zmarli. Zachodzi przypuszczenie, że wymie- 
nieni otruli się grzybami. 

-— Pobiła własną synowę. We wsi Czer_; 
wony Brzeg, gm. wiłejskiej, Matrona Wołynie 
lat 70 dotkliwie pobiła swoją synowę Olgę о-н 
łyniec, wdowę, lat 35. Poszkodowana przywiezio- | 
na na kurację do szpitala pow. w Wilejce, gdzie/.- 
lekarz po zbadaniu orzekł, że uszkodzenie cieles-- 
ne zalicza się do kategocji ciężkich. э 

— Zagadkowe morderstwo. Onegdaj койй 
wsi Zuten'n, pow. brastawskiego, w pobližu d: ogi, 0 
znaleziono trupa mieszkańca tejże wsi niejakiegoj "" 
Sudzisłkiewicza. Przeprowadzona ekspertyza le: 
karska ujawniła na ciele zamordowanego 12 cię. 
tych ran. Władze bezpieczeństwa wszczęły do- 
chodzenie celem wykrycia sprawców. \ 

Wacław Żyliński jm 
technik fotograf s 

b. długoletni prac. w zakładzie prof. Buł- PO 
haka przyjmuje zamówienia reprodukcyj, ko 
powiększania i przeźrccza z klisz powie- 47 
rzonych i włssnych. Chętnie na wyjazd. sk 

| a 
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Wilno, I-szy Portowy zaułek 8—1. 1394-1) e, 

te 

Walki zapaśnicze w cyrku. “ 
Wieczór pełen ciekawych walk. Cyrk przed 

pełniony. Każdy z niecierpliwością oczekuje spotź żą 
kania dwóch jednako lubianych zapaśników, mi: 
strza Polski Sztekkera i Poschofa: Obydwsį а! 
czą w glansowanych rękawiczkach — po gentel4 TUS 
meńsku. Każdy ruch jest wyliczony. Walka ta, żąy 
prowadzona z dużą ambicją i uporem, w pierw: 
szem spotkaniu po 20 min., przy przewadze tech- i 
nicznej Sztekkera, zaś fizycznej Poschofa, rezul- ppc 
tatu nie daje. Obydwaj zapaśnicy zbierają zą 
służone oklaski. nie 

Spotkanie Orłowa z Willingiem wywołała chc 
radość na galerji. 

Walka prowsdzona była w stylu ameryksf P. 
skim, więc zapaśnicy dowolnie chwytali się. O+ cze 
statecznie zwyciężył w 10 min. niespodziewani в 
Ortow. 19; 

Srererbiński po 26 min. pokonał Petersenn Wy 

się 
Dziś, w sobotę ważą się losy Pineckiego 

Poschofem, gdyż obaj stają do decydująceg: 
starcia, pozatem Bryła-Budrus i Orłow-Prohaska; ną, 

złe! 
. SPORT do 

Otwarcie sezonu cyklistów. dzić 

W dniu 13 b. m. nastąpi otwarcie tegorocz:, 
nego sezonu cyklistów. W związku z powyźsze tyki 
w dniu tym Wileńskie T-wo Cyklistów, urządza bjąj 
na boisku 6 p. p. Leg. popisy kolarskie. lity, 

Dai 
  

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 

tyle 

 lityj 
Зго: 

   
    

  

  

Mikołaja I. Miłość Ь 

Dramat wielkiej 
miłości osnuty na 

1414 

   

Otrzymany został duży wybór wiosennych materjałów włóklenniczych 

na damskie letnie suknie 
oraz MATERJAŁY BIELIŹNIANE, POŚCIELOWE it. p, 

w frmie Antoni Głowiński, wieńska 27. 

LOSY Lei klasy 17) Polsk. boterji Państwowej 
Są jeszcze do nabycia w najszczęśliwszej kolekturze 

  

  

    
      

         W diżym wykorze 
polecamy do kupna majątki 
ziemskie, folwarki, domy 

dochodowe, parcele. 

Wilno, Dom H.-H. Zachęta” 
Niemiecka 35, tel. 13-17. 

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie. Otwarcie wiosennego sezonu! 
Gdańska 6, telef. 9 05 Jeden z czołowych filmów „W paszczy krokodyla.“ 

      
KINO   H. MINKOWSK 

  

tegorocznej produkcji „Ufy* "T 255) | 905-0 
PIĘGADILLT” Dramat w 12 akt. z życia amatora niesamowitych przygód. W rol. gł. 4 gwiazdy ekra- Centrala w Warszawie, Nelewk! 40, tel. 296 35 P. K. O, 3553. "P. L 
> au: Lilian HallDawies, genjalny trsgik, Albert Stelliūk, „Nils Asther I Nina Vanna. Główna wygrana 700.000 zł. Akuszerka nie 

Е ad program: Dwaj najwięksi komicy šwlata, kynkurenci —FER- Ponadto wygrane: 1 na 400.000 zł. | 6 po 25.000 zł ternt 
UL. WIELKA 42 DEK i MERDEK w arcywesołej komedji w 4 aktach. 1427 ЧЕ * 1 „ 300000 zł 2 „ 20000 zł. Marja Mzezina kam 

2 po 100 000 zi. 20 „ 15000 zł. A kusi 
Miejski Kinematograt Od dn. 30 kwietnia do 5 maja r.b. włącznie będą wyświetlane filmy: 2 „ 80.000 zł. ›38 „ 10.000 zł. przyjmuje od 9rano do 7w. 

ZNAK ZORRY* ś:,",? sk'ach podług powieści Johnstona 2 „ 75.000 zł. 68 „ 5.000 zł. ul. Ad, Mickiewicza 30 m. 4chyl 
Kulturalno-Oświatowy »» Ž Mc. Cuiley'a p. tt „Postrach miasta Capistra- 2 » 70.000 zł. 115 „ 3.000 zł. W. Zdr. Nr 3093 Ši 

Ša „augi аООО Pagani WARCE sent ROBA Ea Ta SALA MIEJSKA ad program: 'U" w 1 akcie i „Splawianie drzewa ” zł. 1.000 zł. obyt wypoczyn:dam J z górzystych miejscowości" w 1 akcie. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepań- 2 „ 35.000 zł. i wiele, wiele innych wygranych. lizalny kon a | 

  

  

  

(ul. Ostrobramska 5)| skiego. W poczekalni koncerty „Radio“. Ceny miejsc: parter 80 gr., balkon 40 gr. Co drugi los musi wygrač! ZY к 

l + Е o ° „ » = s gt Dziś! wieki Kochanka oficera ochrany "zgi; | Ciągnienie odbędzie się już 19 i 20 maja. Te. 1295. Przyrodaleczai jod 
„Ogn rosyjskiej w 1905 r., w 10 akt. W rolach główn.: Włodzimierz GAJDAROW, Hans MIE- Pa suma GIO około 24 a ji. i S dyjetetyki. 1233-4szeg 

(obok dworca | RENDORFF i Mareda ALBANI. Nadprogram: KITUŚ UWODZI KURCZĘTA komedja +Cęny..losów: "14 losti- zh. 10=; "a losu—2l. 20-—;. 14 KOS aż, „40 zes 
kolejowego). w 1 akcie. Początek o g. 5, w niedziele i święta o 4. Ceny miejsc zniżone. _„ 13743 |JZamiejscowym wysyłamy losy natychmiast po nadesłaniu zamówienia i wpłace- 
  niu należności na konto w P.K.O. 80.928 Zgubioną *" 

  

  нн «ЕМЕ РИг @© Ра оат Wa stka wade I z AE sę woskowa sa ali 
it dla młod i iż ża (20 min.). 8 , ; 

Dobie "odzywianie,. świeże: powietrze, zac M No: H. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka 35. sk. aa 

  

vembre = > aja SZ wora, 
iandlowo: i języ: 'ancusKi. i 

- m 2 DOKTÓR MEDYCYNY wyj, 
ćwiarlek „06605 6 po Zł. 10.— 

Niniejszem zamawiam do lej klasy Państw. Loterji Klasowej:     
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