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Bank dla Handlu i Rzemiosł 
(z ogr. odpow.) - 

w Wilnie, MICKIEWICZA 7, tel. 201. 
Załatwia wszelkie operacje bankowe. | 
Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na r-ki czekowe 

na najwyższe oprocentowanie. 
Wydaje pożyczki przemysłowcom, handlowcom, rzemieślnikom i podmiej- | 

Skim rolnikom. Załatwia inxaso, licząc najniższe stawki prowizyjre. 1278-3 
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MATERJAŁY włókiennicze DUŻY WYBÓR, | 
oraz materjały bieliźniane, pościelowe i t. p. -. 
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Antoni GŁO Wileńska 27. —     

Doseł Jan Piłsudski o próbie sej- 
_" mowej „rozgrywki* z Rządem. 
|... Ponieważ sytuacja wytworzona Oneg- 

daj na terenie komisji konstytucyjnej a na- 
Stępnie połączonych komisyj konstytucyj- 
LEJ f prawniczej wymaga bliższego zapoz- 

pieczeństwo nietylko na dziś, ale i na 
przyszłość. 

— A jaka jest Strona prawna tej 
kwestji? : 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMO 

„1 Mania z nią szerokiego ogółu społeczeń- 
- | wą, jeden z dziennikarzy warszawskich 

| wrócił się z prośbą o jej ocenę do p. 
| Posła Jana Piłsudskiego, który jako zna- 

BV i ceniony fachowiec-prawnik mógł w 
 Ym wypadku udzielić najbardziej wyczer- 
pujących informacyj. Na zapytanie, jak na- 

| ŻY oceniać wytworzoną Sytuację, poseł 
| Jan Piłsudski odpowiedział: 

2 — Nie mogę utaič zdziwienis, że 
* | Szerszy ogół społeczeństwa zachowuje spo- 
я | Кб] | brak żywszego zainteresowania wo- 

| ®е debaty, jaka miała miejsce ostatnio na 
> | SESji komisji konstytucyjnej, a następnie 
| NA sesji połączonych komisyj: konstytu- 
- | Cylnej i prawniczej. Już na samym bowiem 

początku kadencji sejmowej klub poselski 
1 PS, postawił napozór niewinny wniosek 
| gczący wydania ustawy uzupełniającej roz- 
+ Porządzenie P. Prezydenta z dn. 23.XII 

| 1027 roku o wydawaniu „Dziennika Ustaw”. 
| „Mloskodawcom chodziło, by między in- 
| Emi w „Dzienniku Ustaw“ ustawowo po- 
 aueszczane były uchwały Sejmu, powzięte 

„| „inoizbowo t. j. bez iidziału Senatu, u- 
| RYlające obowiązującą moc rozporządzeń 
| „czydenta Państwa, wydanych z mocą u- 
| "Wy na podstawie 44-go art. Konstytucji. 

| а Stanowisko wnioskodawców wycho- 
ł Geilo 
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z założenia, że Sejm ma w tym kie- 
„| „„Ūku prawo na mocy ostatnich słów te- 
k 44-g0 art. Konstytucji. Natomiast sta- 
1 „0Yisko posl6w i senator6ėw Bezpartyjne- 
/ і _Bloku, zgodnie ze stanowiskiem zaję- 
R "m przez rząd zarówno obecnie jak i 
'  Bodcząs trwania poprzedniego Sejmu, wy- 

7 ,y dzi z założenia, iż rozporządzenia Pie- 
2 mgenta państwa, wydane z mocą ustawy, 

Ogą być uchylane tylko w drodze usta- 
| WL j. w drodze wniosku uchwalonego 
1 gęzez Sejm i Senat, w zwykłej drodze u- 

sj ja 9%€l- Tem samem więc zarówno rząd 
24 k klub Bezpartyjnego Bloku stoją na 
| Manowisku, że stawianie rozporządzeń 
| „ezydenta wydanych z mocą ustawy i 

ni. dnie z konstytucją w warunkach innych 
l x ustawy, podważałoby zupełnie powagę 
IR ch rozporządzeń zarówno wewnątrz kra. 
M, jak j nazewnątrz państwa. 

— Jak należy rozumieć te ostatnie 
a pana posła? 

m. = Nie nałeży zapominać, że od mo- 
ь Mentų Wydania rozporządzenia przez Pre- 
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 tydenta aż do momentu uchylenia go 
w €z ciało ustawodawcze przechodzi pe- 
аеп Okres czasu, stwarzający fakty doko» 

e I nowe stosunki prawne. Normalny 
R ustawowy i przechodzenie projektu 

| wyżdej ustawy przez trzy czytania sejmo- 
J iv przez komisje i przez Senat, dają 

| „Yarancję, že czy to wydanie nowej 
| do a): czy uchylenie starej dojdzie 

4 nm skutku po głębokim i wszechstroanym 
kle Vėl, po zapoznaniu się z niem szero- 
Du e ogółu społeczeństwa i przy udziale 
 Fublicznej dyskusji. 
jęg, Tymczasem uchwała przyjęta tylko 
qitolzbo, jakby tego chcieli projektodaw” 

| ngęfle daje najmniejszej gwarancji moż- 
: Ё"°_3°і poważnego rozważenia projektu u- 

" рн аУ, zwłaszcza, że nie przechodzi ona 
«) “%% Senat. ` 
| Dra; TO też słusznie zwrócił uwagę poseł 
) Dog Krzyżanowski, iż ta forma, jaką pro- 
p dla uje w swym wniosku klub P.P.S., jest 

ł Gap nteresów Państwa niewgkazaną cho- 
dą dY z uwagi na stosunki międzynaro- 

Ž tema cały bowiem szereg dekretów Prezy- 
| żę | albo już został wydany, albo mo- 
| spr. JYĆ jeszcze wydany w zakresie 
31 taw, gdzie występują zagadnienia kredy- 
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1 Eranicznego dla Polski. Istnienie grož- 
| ną KKoMyślnego uchylania takich rozpo- 

| Me €Ń musi niewątpliwie ujemnie wpły- 
1 kręgyd ocenę zagranicy co do zdolności 
| *ytowej Państwa. jest to więc niebez- 

stan szkodliwy dla Państwa. Są na to wy- 

— Otóż wnioskodawcy, a również i 
przedstawiciele prawie wszystkich grup 
zbliżonych im, twierdzą, jakoby ustawa ta- 
ka według wniosku PPS. powinna być wy- 
dana dlatego, że tak mówią ostatnie słowa 
art. 44 konstytucji. Natomiast klub Bezp. 
Bloku stoi na tym punkcie, że interpreta- 
cja dopuszczalna w ustępie 7 art. 44 by- 
najmniej nie doprowadza do wniosku, ja- 
koby w ten sposób należało tłumaczyć 
istotną treść artykułu, którego redakcja 
nie jest Ścisła. Sądząc z treści innych ar- 
tykułów, jak np. artykułu o ratyfikacji 
Konkordatu (art. 114), lub artykułu o za- 
twierdzaniu traktatów międzynarodowych 
(art. 49) należy przyjąć tutaj interpretację 
taką, że rozporządzenia Prezydenta Paf- 
stwa z mocą ustawy mogą być uchylane 
jedynie tylko w zwykłej drodze ustawowej. 
Sejm nie jest przecież sądem, który inter- 
pretuje ustawę w sposób obowiązujący 
prawnika-praktyka. Sejm jest ciałem usta- 
wodawczem, które wydaje nowe prawa. 
Wniosek PPS. nie jest więc jakimś proje- 
ktem wyroku sądowego, lecz projektem 
nowej ustawy. Traktować więc go trzeba 
nie pod kątem prawa istniejącego, lecz pod 
kątem celowości i interesów państwa. 

— Jakiż jest więc właściwy cel wnio- 
skodawców? 

— To właśnie najciekawsza sprawa. 
Projektodawcy PPS., stawiając wniosek, a 
posłowie z Wyzwolenia i z pokrewnych 
klubów popierając go, wychodzili ze sta- 
nowiska zgodnego ze swą ideologią, t. j. 
z tezy, że istnienie drugiej izby ustawo- 
dawczej (t.j. Senatu) jest zbędne czy na- 
wet szkodliwe dla Państwa; skoro już więc 
ta druga Izba istnieje, to należy—ich zda- 
niem przynajmniej ograniczyć jej prawa, 
gdzie tylko i jak tylko można. Nie trudno 
się domyśleć, że i tutaj chcieliby więc wy- 
korzystać okazję, by na tym projekcie 
podkreślić samodzielną rolę Izby posłów, 
niezależną od Senatu. Nie potrzebuję chyba 
Panu dodawać, że klub Bezpartyjnego Blo- 
ku stoi na wręcz przeciwnem stanowisku. 
Ale natomiast nie mogę pominąć jednego 
niezmiernie charakterystycznego faktu. 

Na temże samem stanowisku, co Bez- 
partyjny Blok, z punktu widzenia ideologii 
rozbudowy Państwa stoi zarówno centrum, 
jak tembardziej prawica. Tymczasem jeste- 
Śmy świadkami dziwnego i- niezrozumiałe- 
go zjawiska: — wówczas, gdy P.P.S.i 
Wyzwolenie, wysuwając, wzgłędnie popiera- 
jąc projekt nowej ustawy, usiłują posunąć 
się w kierunku wzmocnienia praw sejmo- 
wych w sensie samej tylko Izby posel- 
skiej, — wówczas identycznie to samo robi 
centrum (klub Piasta) i prawica (Zw. Lud.- 
Nar.), usiłując utrwalić stan sprzeczny z 
własną ideologją budowy Państwa, a więc 

raźne dowody. Na sesji połączonych ko- 
misyj konstytucyjnej 1 prawniczej przedsta- 
wiciele zarówno Piasta jak Zw. Lud.-Naro- 
dowego, sami to niedwuznacznie i wyraź- 
nie podkreślali, że ideałem ich klubów nie- 
tylko nie jest osłabianie praw Senatu, lecz 
właśnie przeciwnie — ich wzmocnienie. Mi- 
mo to jednak — uważali za właściwe gło- 
sować za wnioskiem P. P. S., skierowanym 
przeciw prawom Senatu. Jaki cel tege, py- 
ta Pan? Jest to poprostu chęć podejmowa- 
nia rozgrywki z Rządem, rozgrywki tem 
dziwniejszej, że absurdalnej względem sae 
mego siebie i własnych poglądów, obniża- 
jącej tem samem powagę Sejmu. Owe klu- 
by podnosiły już tylokrotnie twierdzenie, 
jakoby Rząd obniżał powagę sejmową; ale 
w tej rozgrywce, jaką obecnie chciałyby 
podjąć, składają wobec społeczeństwa raz 
jeszcze publiczny dowód, że to nie Rząd 
dąży do jej obniżenia, lecz właśnie one 
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Huragan nad województwem wileńskiem. 
Dnia 9 b. m. na terenie powiatu dziśnieńskiego przeszła burza, która prze- rwała połączenia telefoniczne Starostwa z 14-ma posterunkami policji. Podjęto 

bezzwłocznie roboty w celu naprawienia uszkodzeń. 
Tegoż dnia na terenie powiatu postawskiego w ciągu 15 minut trwała silna burza, która wyrządziła następujące szkody: w gminie woropajewskiej wicher po- 

ważnie uszkodził cztery budynki mieszkalne i 14 budynków gospodarskich, zry- 
wając dachy. W majątku Połowo w tejże gminie waląca się stodoła przygniotła 
ciężko mieszkańca wsi Bielki Józefa Brzeskiego oraz połamała nogi koniowi. 
Straty ogólne wynoszą około 20 000 zł. Na terenie gminy luczajskiej we Mani 
kich prawie miejscowościach burza pozrywała dachy z budynków a kilkanaście 
zniosła zupełnie. Na drogach powywracane są drzewa przydrożne. Szczegółowych 
danych narazie brak. Wypadków z ludźmi nie było. Na terenie gminy  duniło- 
wickiej w różnych miejscowościach zerwane zostały dachy z 236-ciu budynków. Wypadków z ludźmi nie było. Straty jeszcze nieokreślone. Równocześnie zer- wane zostały połączenia telefoniczne z Miadziołem, Wołkołatą i Słobodą Żośniańską. 

Konflikt chińsko - japoński 
Japończycy zajęli Tsi-Nan-Fu. 

SZANGCHAJ, 11-V. (Pat). Depesza 
z Tsi-Nan-FU donosi, że ва skutek narady 

  

wkroczyły do miasta. W toku walk jakie 
trwały w Tsi-Nan-Fu od 28 kwietnia do 

odbytej wczoraj wieczorem przez przede | 1-go maja zginęła pewna Amerykanka na- 
stawicieli japońskich władz wojskowych i ! leżąca do misji metodystów. Dotychczas 
miejscowej izby handlowej, wojska połud- | niewiadomo, czy padła ona ofiarą zabłąka” 

  

niowe nakłonione zostały do wycofania się | nej kuli czy też została zamordowana. 
z Tsi-Nan-Fu. Dziś rano wojska japońskie 

Interwencja nuncjusza papieskiego. 
TOKIO, 11-V. (Pat). Telegraphen Union donosi, że we środę premjer Tanaka 

przyjął przedstawiciela papieskiego Giardientego i odbył z nim konferencję w sprawie 
zatargu japońsko-chińskiego. Przedstawiciel papieski wskazał na to, że w interesie lu- 

obecnie do rąk władz wojskowych. 

państwami. Sekretarz 
tego telegramu. 

chiński komisarz spraw zagranicznych w 
wszystkie elementy komunistyczne zostaną 
japońskio-chińskie zostana załatwione w 

Insynuacje 
MOSKWA. 11.V. (Pat), Agencja Tass 

podaje, że według relacyj prasy sowieckiej, 
akt oskarżenia w sprawie nadużyć w Szach- 
tach zawiera między innemi twierdzenia c- 
parte na podstawie zeznań szeregu oskar- 
żonych, że istniał związek centrali organi- 
zacji za pośrednictwem iastytucyj obcych 
z byłymi właścicielami przedsiębiorstw ro- 
syjskich zamieszkałymi obecnie we Fran- 
cji i Polsce, urzędowemi instytucjami pa- 
ryskieri oraz firmami niemieckiemi. Człon- 

RYGA, 11.V, (Ate). W związku z po- 
bytem łotewskiego ministra spraw zagra- 
nicznych Balo.isa w Tallinie informują 

sprawa unji celnej między obu państwami 
nie była przewidziana w programie konfa- 
rencji. Min Balodis zaproponował Estonii 
powołanie w tej sprawie komisji miesza- 

- GENEWA, 11. V. (Pat.) W dniu 4 
czerwca zbierze się tu pod przewodnictwem 
przedstawiciela Kuby Aguero Beihancourt 
Rada Ligi Narodów na 50-tą sesję. Porzą- 
dek dzienny obejmuje około 30-tu pun- 
któw dotyczących Spraw _ politycznych, 
mniejszościowych, prawnych i konstytucyj- 
nych. Z pośród pierwszych należy wymie- 
nić zatarg rumuńsko-węgierski, kwestie 
optantów węgierskich, petycję rządu litew- 
skiego z dn. 15 października 1927 r. 
wreszcie petycję rządu rumuńskiego, jugó- 
słowiańskiego I czechosłowackiego w spra- 
wie zajścia w St. Gothard. Specjalny ko- 
mitet wyznaczony do badania tej sprawy 
ma przedłożyć Radzie swój raport. Wszy- 
stkie powyższe sprawy były już omawiane 
na poprzednich sesjach Rady. Z pośród 
spraw politycznych przybywa skarga rządu 
albańskiego w sprawie traktowania mniej- 
szości albańskiej w Grecji. 

Z pośród spraw i1nniejszościowych 
figurują na porządku dzieniiym międz 

       

innemi skargi niemieckiego Volksbundu, 
które przedstawiają pewną analogję ze 
sprawą szkół mniejszościowych na pol- 
skim Górnym Sląski przesądzoną wyro- 
kiem stałego Trybunału Sprawiedliwości 
Międzynarodowej, pozatem skarga Zwią- 
zku Polskich Stowarzyszeń na Sląsku 
Opolskim w sprawie nieprzestrzegania     zobowiązań międzynarodowych w sto- 

drodze dyplomatycznej. 
POSSE ARDO DRYD KOS 

'sowieckie. 

dzkości leży zapobieżenie rozlewowi krwi. Premjer miał odpowiedzieć, że ani on ani ga- 
binet nie są wstanie uczynić czegokolwiek w tym kierunku, ponieważ decyzja przeszła 

Odwołanie się do Ligi Narodów” 
GENEWA, 11-V. (Pat). Rząd nankiński wysłał 

zujący na pogwałcenie przez oddziały japońskie suwerenności i niezależności Chin oraz 
domagający się natychmiastowej zmiany sytuacji ' 

do Ligi Narodów telegram wska- 

zagrażającej pokojowi między obu 
generalny powiadomił niezwłocznie członków Rady o treści 

Oświadczenie chińskiego komisarza spraw zagranicznych. 
WIEDEŃ, 11-V. (Pat). United Press donosi z Szantungu, że nowo-mianowany 

Tsi-Nan-Fu oświadczył Japończykom, że 
wydalone z wojska i ewentualne kwestje 

kowie organizacji otrzymywaii pieniądze za 
pośrednictwem obcych urzędów w Mo- 
skwie oraz osób wysłanych w tym celu za- 
granicę. Oskarżeni wymieniają szereg firm 
niemieckich oraz obce instytucje w Mo 
skwie, które wypłacały pieniądze wzamiad 
za udzielanie im „interesujących* informa- 
cyj. Korespondencja do Warszawy  kiero- 
wana była na ręce niejakiego Dworafczy- 
ka, który tam mieszka.   

nas, iż w tutejszych kołach politycznych. 

  

a Ligi Narodów. 

  

Sprawa estońsko-łotewskiej unii celnej. 
nej, przewidzianej w tymczasowym ukła- 
dzie handlowym między obu państwami. 
Estonja jednak pozostała nadal przy swo- 
jem stanowisku i na zwołanie konferencji, 
jako niecelowej nie zgodziła się. Natomiast 
w Tallinie wyrażają zgodę ma zebranie się 
przewodniczących tej komisji, które odbę- 
dzie się zapewne w początku czerwca. 

| 7-7     

sunku do mniejszoś:i polskiej przez wła- 
dze niemieckie, wreszcie raport komite- 
tu Rady o sytuacji mniejszości litewskiej 
na Wileńszczyźnie. W dziedzinie spraw 
prawnych i konstytucyjnych przedstawiciel 
Włoch p. Scialoia przedstawi Radzie me- 
morjał o stanie prac w przedmiocie poro- 
zumień i konwencyj międzynarodowych 
zawartych pod auspicjanii Ligi Narodów 
oraz szereg ewentualnych sposobów przy- 
śpieszenia ratyfikacji tych konwencyj. Po- 
zatem Rada Ligi Narodów zbada opraco- 
wany na Życzenie Rady memorjał general- 
nego sekretarza w sprawie ustalenia sto- 
sunku między Ligą Narodów a międzyna- 
rodowemi instytucjami oraz organizacjami 
powstałemi pod protektoratem Ligi. W 
związku z wypadkiem w St. Gothard i 
zgodnie z decyzją powziętą na ostatniej 
sesji Rada ustali prawa i prerogatywy 
przewodniczącego Rady w wypadkach wy- 
magających nagłej interwencji. Radzie zo- 

y |staną przedłożone następujące sprawozdae 
nia: komisji dla opieki nad dzieckiem, ko- 
misji dla zwalczania handlu opium, komi- 
tetu higjeny, doradczego komitetu ekono- 
miczno-finansowego. Pozatem Rada zbada 
raporty urzędu dla wychodźców greckich 
oraz komisarza Ligi dla uchodźców  buł- 
garskich. 

Sesja Rady potrwa prawdojpodobnie 
jeden tydzień. 

| zostały 
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(amochodowe | Ciężarowe 3 
marki angielskiej 

„DUNLOP* 
POLECA : 

N. GLEZER, Sig: 
GDANSKA 6, tel. 421. 1522 

аееа еа аПВЕа 

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

Wczoraj w godzinach przedpołudnio- 
wych prezes Rady Ministrów Marszałek 
Piłsudski w swych apartamentach w Gen, 
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stra Spraw Zagranicznych Zaleskiego i 
odbył z nim dłuższą konferencję. Następnie 
Marszałek Piłsudski udzielił dłuższej aud- 
jencji posłowi nadzwyczajnemu ministrowi 
rumuńskiemu Davila, z którym przez czas 
dłuższy omawiał sprawy, dotyczące stosun- 
ków polsko - rumuńskich i żywo intereso- 
wał się obecną sytuacją w Rumunii, co do 
której udzielił mu wyczerpujących informa- 
cyj pos. Davila. 

Należy wobec tego jeszcze raz za- 
znaczyć, że wszelkie wiadomości, krążące 
w prasie, szczególnie niemieckiej, o stanie 
zdrowia Marsząłka Piłsudskiego, są fał- 
szywe i nie pochodzą ze źródeł miaro- 
dajnych. 

Marszałek Piłsudski poddał się obec- 
nie dłuższej kuracji, przepisanej Mu przez 
lekarzy, kieruje jednak osobiście politycz- 
nemi sprawami zagranicznemi i sprawami 
polityki wewnętrznej, w tym więc celu co 
pewien czas przyjmować będzie ministra 
Spraw Zagranicznych Zaleskiego i pos. 
Sławka prezesa B. B., którzy referować 
Mu będą bieżące sprawy z zakresu ich 
pracy. ZA | 

_ Oddawna zapowiadane zmiany perso- 
nalne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

już załatwione przez ministra Spraw 
Zagraniczriych p. Zaleskiego. 

Nominacje otrzymali następujący wyżsi 
urzędnicy ministerstwa: dotychczasowy na-. 
czelnik wydziału osobowego Juljan Dzie- 
duszycki został mianowany radcą posel- 
stwa pierwszej klasy i charge d“ affaires w 
Kairze dotychczasowy kierownik referatu 
gdańskiego Antoni Roman został miano- | 
wany kierownikiem wydziału osobowego, 
kierownik wydziału ogólnego p. Tadeusz 
Brzeziński mianowany został konsulem w 
Lille, zaś obecny konsul w Lille został 
przeniesiony do centrali na miejsce p. Brze* 
zińskiego. Sym Pana Prezydenta Michał 
Mościcki sekretarz ambasady w Paryżu 
odwołany został do centrali Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i mianowany radcą 
ministerjalnym. Jan Złotkiewicz mianowa- 
ny został sekretarzem poselstwa polskiego 
w Tallinie, zaś obecnego sekretarza p. Ma*- 
lińskiego odwołano do centrali. 

  

Kronika telegraficzna. 3 
= Qbsunięcie się 15.000 m*% ziemi, w 

Grotamare w pobliżu Ascoli z powodu ulewnych 
deszczów zasypało 2 domy wiejskie, przyczem 
zginęło 6 osób a 18 odniosło rany. Ziemia ta za- 

| sypała również tor kolejowy prowadzący х Апсо- 
ny do Brindisi, skutkiem czego pociąg osobowy, 
który zaraz po wypadku nadszedł w pełnym bie- 
gu, uległ zupełnemu wykolejeniu, przyczem zgi- 
nęło 12 osób, między innemi dwoje dzieci, a 17 
odniosło rany. Powstały wskutek katastrofy za- 
tor jest tak wielki, że naprawa toru potrwa co- najmniej 5 dni. Messagero ddnosi, że liczba osób, 
które straciły życie w katastrofie kolejowej w 
Grotamare, wynosi 16. 

= Szalał wczoraj wieczorem „w zatoce 
humburgskiej niezwykle silny huragan połączony 
z gradem i ulewnym deszczem. Wiele okrętów 
znajdujących się przy ujściu Łaby musiało "za- 
wrócić do portu. Jeden z belgijskich parowc ów. 
który zdążał z Gdańska do Antwerpji, stracił, 
wskutek burzy większość łądunku i musiał zawi- 
nąć do portu Gukhaven. ' 

Lastizytne zaproszenie. 
KRAKÓW, 11 V. (Pat). Prorektor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Rostwo- | 
rowski, którego rząd polski przed kilku 
miesiącami powołał na stanowisko człon 
ka komisji pojednawczej polsko-szwedzkiej, 
otrzymał ostatnio zaproszenie na skutek 
zgodnej decyzji rządów belgijskiego i fiń- 
skiego do objęcia analogicznego stanowi- 
ska w belgijsko-fińskiej komisji pojed- 
nawczej. 

i ia maly, cin: Zginął piesek пг саг 
lany, uszy i ogonek obcięte, rasy Ratlera. 
Uprasza się O odprowadzenie za wyna- 

    grodzeniem. Ulica St. Ignacego 5, m. 2, 
M. Łapińska. " Ž 

  

Inspektoracie Sił Zbrojnych przyjął mini- |
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RZĄDU 
Exposć ministra gen. Składkowskiego. 

Reforma administracji. 

Minister Składkowski na posiedzeniu 

komisji budżetowej wygłosił następujące 
ekspose. 

Miniony okres działalności mego re- 
sortu można nazwać okresem reformy ad- 
ministracji, tak pod względem organizacyj- 
nym, jak proceduralnym,—zresztą reforma 
tyczyła się także ducha administracji, wy- 

' rażającego się w odmiennym stosunku wła- 
dzy do ludności oraz w odmiennej meto- 
dzie pracy. Podstawę dały 4 rozporządze- 
nia Prezydenta: 1) o organizacji i zakresie 
działania władz administracji ogólnej, 2) o 
postępowaniu administracyjnem, 3) o po- 
stępowaniu przymusowem w administracji 
14) o postępowaniu karno-administracyj- 
nem. Wszystkie one realizują przewidziane 
w konstytucji zasady: zasadę zespolenia 
władz. dekoncentracji kompetencji, zasadę 
udziału obywatelskiego czynnika w admi- 
mistracji, zasadę podziału na a WE 

powiaty i gminy miejskie i wiejskie. Wy- 
razem dążenia do jednolitości administra- 

cyjnej było również zniesienie tymczaso- 
wego wydziału samorządowego w Malo- 
polsce. | 

Reforma procedury ma na oku głów- 
nie interes ludności, gdyż zapobiega samo- 
woli urzędników, w czem tkwi doniosły 
moment praworządności. Władze mają O- 
bowiązex załatwiać sprawę w określonym 
terminie, a obywatel ma prawo żądać prze- 

" kazania sprawy doeinstancji wyższej w ra- 
zie powolnego załatwienia jej przez niższą. 
Aby ułatwić stykanie się ludności z admi- 
nistracją, wydałem odpowiedni okólnik do 
starostw, z drugiej zaś strony zagwaran- 
towane zostało starostom prawo załatwia- 

starostw  perjodycznie 
różnych spraw, które ludność musiała do- 
tąd załatwiać tylko w siedzibie starosty. W 
tym celu wprowadziłem teraz także częste 
wyjazdy inspekcyjne, nie mające charakte- 
ru reprezentacyjnego. Osobiście dokona- 
łem 33 wyjazdów inspekcyjnych. 

Zmiany na stanowiskach wojewodów 
dotknęły 13 osób, na stanowiskach staro- 
stów 121 osób, przeniesiono zaś starostów 
z jednego stanowiska do innego 122. W tej 

_ polityce personalnej nie kierowałem się ni- 
gdy względem na dzielnicowe pochodzenie 
urzędników. Przy tej selekcji a też 
szczególną troskę o nalsżyte fachowe wy-. 
szkolenie urzędników. Ostatnio zaś prze- 
prowadza się akcję dokształceniową wśród 
urzędników administracji ogólnej. 

Stan bezpieczeństwa. 

Stan bezpieczeństwa ogólnego pod 
dem przestępczości kryminalnej po- 

prawia się stale, zwłaszcza w województwach 

wschodnich, natomiast pogorszyły się sto- 
sunki nieco w woj. zachodnich, ale dzięki 
wydanym zarządzeniom i tem objaw już 
się poprawia. Natomiast nie można tego 
powiedzieć o szpiegostwie, którego nie mo- 
gę opanować bez specjalnych zarządzeń. 
W roku ub. organa bezpieczeństwa zlikwi- 
dowały około 70 afer szpiegowskich, aresz- 
tując 264 szpiegów. Walka ekonomiczna 
mas robotniczych przybrała formy łagod- 
niejsze, dawne przejawy sabotażów i czar- 
nych strajków nie zdarzają się już. Nato- 
miast stwierdzam pomnażanie się aktów 
teroru w stosunku do przedstawicieli władz 
bezpieczeństwa i do władz innych. oraz 
częste stosowanie teroru w walkach par- 
tyjnych. Mam na myśli wypadki podpalań 
i morderstw, organizowane przez komuni- 
stów na całej wschodniej połaci państwa. 

Stosunek do komunizmu. 

Stosunek rządu do komunizmu musi 
być określony wyraźnie, Rząd nie ma żad- 
nych wątpliwości co do potrzeby i koniecz- 
ności najenergiczniejszej walki z ruchem 
komunistycznym w Polsce w obecnych je- 
go formach. Organizacje komunistyczne i 
komunizujące nie ukrywają nawet wcsle 
wiary swej w to, że przebudowa ustroju 
społecznego, do której dążą, może się w 
Polsce dokonać tylko na gruzach niepod- 
ległości Polski. Diatego dezorganizują žy- 
cie gospodarcze, uniemożliwisją zgodne 
współżycie narodowości, osłabiają obronę 
państwa przez szpiegostwo i wrogą propa- 
gandę w armji. Dopóki tak iest nikt nie 
ma prawa nazwać walki z komunizmem 
polityką reakcji społecznej, a rząd tej wal- 
ki nie zaprzestanie. Najwięksi wrogowie 
komunizmu czynią mimo to rządowi za- 
rzuty, że rząd posługuje się Środkami po- 
licyjnemi, a te środki niby to komunistom 
nic nie szkodzą. Z tych kół słyszymy też 

rady o potrzebie legalizacji ruchu komuni- 
stycznego w Polsce. Rząd jednak opinii tej 
nie podziela i partyj komunistycznych lega- 
lizować nie będzie. Prawdą jest, że komu- 
nizm nie może być zwalczany tylko syste- 
mem represji i dlatego wśród członków 
gabinetu nie ubiegam się o prawo wyłącz- 
ności w zwalczaniu komunizmu, ale mimo 
to nasze warunki geograficzne nie pozwa- 
lają nam na zbytek legalizowania komu- 
nizmu, 

Rola policji. 
Następnie omówiwszy politykę pra- 

sową i konieczność zachowania funduszu 
glo p. min. mówi dalej, o roli 

cji. 
Oddając przy tej sposobności należne 

uznanie policji państwowej, muszę omówić   jej obęcną sytuację, Nowem zadaniem po-   

licji jest współdziałanie w sprawach obro- 

ny państwa. Organizację jej oparto na ta- 

kich podstawach, aby na wypadek wojny 

mogła służyć, jako wojskowy korpus bez- 

pieczeństwa, jednak bez wcielenia policji 

do wojska w czasie pokoju. Z tego wyni- 

ka, że zarzuty co do rzekomej militeryza- 

cji policji są niesłuszne, gdyż poza ewen- 

tualnym okresem wojennym jest ona cał- 

kowicie podporządkowana władzom admi- 

nistracji ogólnej. Duży nacisk położono 

na wyszkolenie policji. Jej wartość moral- 

na i zrozumienie swych zadań wzrastają, 

zaobserwować się też dzje znaczne zmniej- 

szenie się liczby nadużyć władzy. Bicie 

obywateli przez policję zostało uznane za 
bezwzględnie niędcpuszczalne i w 1927 
usunięto z tego powodu 57 szeregowych. 
Natomiast zaostrzone zostsły zarządzenia, 
upoważniające policję do użycia broni, co 
ma ten efekt, że jej zarządzenia mają po- 
słuch zapewniony. Ustanowiono *zaszczytną 

specjalną odznakę krzyża zasługi „Zadziel- 

ność”, nadawaną za czyńy wyjątkowej od- 

wagi, narażenia życia lub zdsowia. 

Samorząd. 

Prace nad przygotowaniem ustaw o 

ustroju samorządu posunął rząd znacznie 

maprzód, a prócz tego dążył do wzmocnie- 

nia samorządu pod względem prawnym. 

Przeprowadzono nowe wybory do rad 

miejskich, do sejmików i wydziałów po- 

wiatowych. W 47 miastach województw 

wschodnich, które nie miały jeszcze ustro- 

ju normalnego, wprowadzono ten ustrój, 

Także w gminach wiejskich ziem wschod- 

nich dokonano odnowienia składu rad 

gminnych z wyboru. Utworzono komunal- 

ny fundusz pożyczkowo-zapomogowy, & 

którego związkom komunalnym finansowo 

słabym udziela się pożyczek; gdy fundusz 

wzrośnie do 8 milj., będzie się zeń udzie- 

lało bezzwrotnych zaromóg. Przeprowa- 

dzona w r. ub. ankieta co do potrzeb in- 

westycyjnych związków komunalnych wy- 

kazała.potrzeby na sumę 4 miljardów zł. 
Wyniki tej ankiety służą za materjał do 

akcji pożyczkowej, jaką się obecnie pro- 

wadzi. 
Służba zdrowia. 

W dziale służby zdrowia podjęto ener- 

giczną akcję uporządkowania i Oczyszcze- 

nia osiedli cełem przeciwdziałania choro- 

bom zakaźnym. Tworzono kolumny do 

walki z temi chorobami, do walki z gruź- 

licą utworzono nowe instytucje, rozwinięto 
działalność inspekcyjną w zakresie sani- 
tarno-porządkowym. Stan hoteli, zajazdów, 

restauracyj nawet w mniejszych  miastecz- 

partamentu Balutisem. 
oraz podkomisji bezpieczeństwa. 
cowej konferencji plenum 

przy drzwiach zamkniętych. Według 

sji. W drugiej podkomisji odszkodowawczej 

żądania litewskiego. Komunikatu 
wydano. 

KOWNO, 11-V. (Pat). W 

przybędzie w niedzielę wieczorem. 

KOWNO, 11.V. (ATE). Organ chrześ- 

cijańskiej demokracji „Rytas* w artykule 
o polsko-litewskich rokowaniach pisze; 

„W oświadczeniu, złożonem przez przewo- 
dniczącego delegacji polskiej p. Hołówko, nie- 

ma dla nas Litwinów riczego pocieszającego. Jest 

to stara pieśń o miłości do pokoju i dobrej woli 
Polaków w stosunku do Litwy. Takie pieśni Spie- 

wa się zawsze, ilekroć przygotowuje się coś dla 

nas niedobrego. Jeśli polska delegacja mogła nam 

KOWNO, 11.V. (Pat). Prasa kowień- 

ska donosi, że polica w Kownie otrzyma- 

ła wiadomość o zamierzonych demonstra- 

wieńska została zawiadomiona, iż grupa 

Studentów szykuje demonstracje przeciwko 

delegacji polskiej. [Demonstracje te miano 

urządzić według informacyj policji na przed- 

KOWNO, 11.V. (Pat). Prasa donosi, 

że podczas spotkania łotewskiego ministra 

spraw zagranicznych Balodisa z Woldema- 

rasem w Kownie, będą poruszone sprawy 

dotyczące obu państw. Między innemi ma 

być załatwiona ostatecznie sprawa uregu- 

lowania graniży litewsko-łotewskiej. W spra- 

wie zamianowania nsstępcy Bizauskasa na 

stawiono dużo nowych ustępów. Może 

mie będę już tej akcji prowadził dalej, jako 

minister, ale zanim ja umrę, to ręczę, że 

w każdym domu w Polsce będzie wycho- 

dek i śmietnik, więcej niczego nie żądam. 

Ochrona granic. 

Działalność korpusu ochrony pogra- 

nicza w ubiegłym okresie wykazała dobit- 

nie, że odpowiada en dobitnie powierzo- 

nym mu zadaniom. Zupełnie więc uzasad- 

nione stało się objęcie przez KOP. służby 

na stykach granic polsko-niemiecko-łotew- 

skiej i polsko-rumuńsko-sowieckiej, przez 

co powierzona Ochronie korpusu granica 

wydłużyła się do 2.000 km. W dziedzinie 

spraw Obywatelstwa i stanu cywilnego od- 

była się dalsza dekoncentracja uproszcze- 

nia trybu postępowania przy ubieganiu się 

o.nadanie obywatelstwa polskiego i przy- 

Śpieszenie działalności władz w poszcze- 

gólnych fazach zalstwianla tych spraw. 

Obecnie załatwia się w centrali już takie 

sprawy z r. b., gdyż poprzednio sprawy 

takie zalegały w centrali latami. 

Stosunek do mniejszości. 

W zakresie stosunku do mniejszości 

narodowych zarządzenie wyborów samo- 

rządowych oddało sprawy gospodarcze na 

terenach mieszanych także mniejszościom 

narodowym. Wydano zarządzenie O uży- 

waniu przez urzędników w ustnem — рого- 

zumiewaniu się języków mniejszości. W 

trosce o polepszenie się, warunków życia 

gospodarczego terenów wschodnich MSW. 

zainicjowało szeroką akcję pomocy kredy- 

towej dla drobnych rolników w wojewódz- 

twach wschodnich i we wschodniej Mało- 

polsce. Poseł Baczyński powiedział © mo- 

jej nienawiści do ludu ukraińskiego. Ta- 

kich rzeczy nie rzuca się w tem sposób. 

Kiedy ludność tę spotkała katastrofa wyle- 

wów, gdy cała Polska oddała ostatni grosz 

na dotkniętych klęską, pan poseł nie za- 

wahał się wspomnieć o kilku kilogramach 

mąki niedoszłej, a o kiikunastu tysiącach 

kg. mąki nic nie mówił. (Brawa). 
P. Baczyński: To było wyzyskane na 

terenie wyborczym. 
Minister Składkowski: Może i wyle- 

wy były także poto, żeby wybory ułatwić. 

Wobec akcji, którą myśmy wykonali po 
wylewach, przyzwoitość nakazywała nie 

wspominać o kilkunastu kg. zelówek i ja- 

kimś kożuchu, które gdzieś nie doszły. 

Nienawiści do ludu ukraińskiego ani ja, 

ani rząd nie czuje i przeciw takiemu po- 

wiedzeniu protestuję. 

Q wyborach. 

Parę słów tylko o sprawie, która, są- 

dząc z przemówień tu wygłoszonych, zdaje 

się panów najwięcej interesować: chodzi О 

wybory. Panowie, którzy najwięcej i naj- 

energiczniej raczyli w tej sprawie głos za- 

bierać, uważali za wskazane i zgodne z pra-   kach można już nazwać zadowalającym. 

Zarówno w miastach, jak i po wsiach po- ktyką tak bronionego przez siebie parla- 

Posiedzenie podkomisji rozrachunkowej. 

KOWNO, 11-V. (Pat). W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie podkomisji 

rozrachunkowej, na którem strona polska wysłuchała dezyderatów litewskich. 

Odjazd delegacji polskiej z Kowna. 

niedzielę rano delegacja polska z p. Hołówką na czele 

opuści Kowno udając się przez Królewiec w drogę powrotną do Warszawy, 

cjach anty-poiskich. Wczorej policja ko- 1 

Spotkanie min. Balod 

ы Polsko-litewskie rokowania w Kownie. 4 
Konferencja nacz. Hołówki z Balutisem. 

KOWNO, 11-V. (Pat). Przewodniczący delegacji polskiej naczelnik Hołówko od- 

był parogodzinną konferencję z przewodniczącym delegacji litewskiej dyrektorem de- 

Rozmowa ta dotyczyła kwestji prac podkomisji rozrachunkowej 

Omówiono również sprawę zwołanej na sobotę koń- 

komisji oraz sprawę terminu wznowienia prac tejże ko- |. | 

misji. W sobotę przed południem odbędą się posiedzenia obu podkomisyj, popołudniu 

za$ odbędzie się posiedzenie plenum komisji, 

kontrprojekt i uwagi do polskiego projektu paktu o nieagresji. 

Prace podkomisyj. 

KOWNO, 11-V. (Pat). Wyłonione przez komisję polsko-litewską 2 podkomisje 

kontynuowały dziś swoją pracę. Tak mo jak = obrady podkomisyj toczyły się 

informacy 

czeństwa kończy obecnie rozpatrywanie polskiej propozycji w sprawie paktu o niesgre- 

na którem strona litewska zgłost swój 

Lietuvos Aidas, podkomisja bezpie- 

rokowania toczą się wolniej, gdyż dele- 

gacja polska żąda umotywowanych we wszystkich szczegółach podstaw dla każdego 

oficjalnego o przebiegu rokowań dotychczas nie 

dokąd 

„Rytas“ o rokowaniach. 
powiedzieć tylko to, co powiedział p. Hołówko, 
to przyjazd jej był wogóle zbyteczny. 

Naród litewski zdecydowanie wyrzeka się 
jakichkolwiek stosunków z Poiską, dosóki na 
serj» nie będzie postawiona s'rawa o zwrot 
Wilna. Niema takiej siły, którabv mogła do tego 
skłonić. Pokój między Polską i Litwą jest możli- 
wy tylko po załatwieniu kwestji Wilna. Nie znaj- 
dzie się żadnego Litwina, któryby podpisał układ 
z Polską w obecnych warunkach*. 

Rzekome anty-polskie demonstracje. 

stawieniu w operze, na którem byli dele- 
gaci polscy. W związku z temi wiadomo- $ 
Ściami przybyło kilku urzędników poll- V 
cyjnych, którzy aresztowali 2 osoby. Po 
spisaniu protokółu zatrzymanych wypusz- 
czono na wolność Żadna demonstracja się 
nie odbyła. 

isa z Woldemarasem. 
stanowisko posła litewskiego w Rydze. 
Woldemaras oświadczył dziś dziennikarzom | 
że sprawa ta będzie zdecydowana „dopiero 
15 maja podczas wizyty min. Balodisa w 
Kownie. Jak wiadomo obecny poseł litew- 
ski w Rydze Bizauskas przeniesiony został 
na stanowisko posła do Londynu.   

AED TLS D ASDANSKIS INIT SS EISDISRLS ISSN i GTA ZWCZCECTOREKA 

mentaryzmu, utrzymywač przez dlugi okres 

żadnej większości parlamentarnej nie opie- 
ra. A jednak rząd tea normalnie z woli 

Sejmu trwał na stanowisku i jemu to przy- 

padło w udziale powitać Sejm nowowybra- 
ny. Jeżeli to było możliwem, to jasnem 
jest, że siła rządu mierzyła się przed wy- 
borami nie cennem zresztą poparciem jed- 

nostek z pośród posłów poprzedniego Sej- 

poparcie, okazywane mu przez opinię ca” 
łego kraju. Czy w tych warunkach dziwi to 

panów, że rząd, nie poparty przez stare 

stronnictwa sejmowe, postanowił czynnie i 

samodzielnie wystąpić w akcji wyborczej? 
C:y nie sądzicie panowie, że rząd, którego | 
pracą kieruje premjer Marsz. Piłsudski, 
mógłsię spodziewać, że do nowego Sejmu 

wprowadzi grupę poselską, liczebnie równą / 

przynajmuiej sile każdego większego stron” 

przekonani, że ilość posłów Bezp. Bloku 
Współpracy z Rz. jest niewspółmiernie du* 

rządu? 

dajecie wyraźnej odpowiedzi. Ale odpo- 

wiedź pośrednią, a dostatecznie wyraźną, 

odnaleść można w waszej taktyce wybor< 
czej. Panowie postanowiliście zbadać spra” 
wę nadużyć wyborczych; gotów wam w tem 
dopomóc, bowiem nie znam nadużyć, do-- 

konanych na moje zlecenie, czy za moją 
wiedzą. Natomiast będę miał możność 

wanie, na dokumentach oparte, o waszym 

czym: dowiodę panom, že ten stosunek 

ła którego toczyła się walka i zapytam 

potem, czy nie sądzą panowie, że taktyka 
wyborcza wielu z pośród was, dziś tak O” 
pozycyjnie nastrojonych, jest wielkiem na” 
dużyciem wyborczem, bo jest świadomem 

miejscu Śmiem tylko upewnić panów, ŻE 

jako minister spraw wewn. w rządzie Mar” 

że obowiązki swoje sprawuję zgodnie # . 

stotnem dobrem Rzeczypospolitej. 4 

  

Z calej Polski. 

heima. Wczoraj o 3 pop. w kościele ewaf” | 
gelicko - augsburskim odbyło się nabożeń” 
stwo żałobne za duszę nieodżałowanej pf” 
mięci Juljusza Wertheima i następnie wy” 

Młynarskiej. 
— Wichura Śnieżna w Krakowie. Onegdfl 

w godzinach przedpołudniowych temperatura,   Krakowie i okolicy doznała silnego obni 
przyczem rozszalała wichura śnieżna. 

  

ża w stosunku do autorytetu inienia szefa | 

Są to pytania, na które panowie nie | 

przedstawić wtedy panom dłuższe opraco” | 

stosunku do szefa rządu w ekresie wybor | 

był zasadniczem hasłem wyborczem; doko“ || 

przeinaczaniem woli wyborców. Na tem | 

szałka Piłsudskiego, dopóki jego zaufaniem || 
się szczycę, do tej pory przekonany jestem» | | 

— Po zgonie $. p. Juljusza Wert | 

prowadzenie zwłok na cmentarz przy ulicy К 
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czasu rząd, O którym twierdzą, że się na | 

mu, ale że siłą tego rządu jest moralne | 

nictwa? Czy panowie szczerze jesteście Ni 
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° Brzęd kilkoma dniami na zašcianek Ługi 

"e Ihnalina, Bagnisty jednak teren i oko-   

Prace 
Budżet Ministerstwa Oświaty 

w komisji. 
W dyskusji nad budżetem M-wa Oświaty 

dyrektor departamentu Źłobicki dawał ob” 
szerne wyjaśnienia na pytania i zarzuty, 
które padły podczas dyskusji. Według ści- 
słej statystyki dzieci w szkołach powszech- 
nych jest około 5.000.000. Nasze M-wo było 
pierwszem w Europie, które zwróciło u- 
wagę na depopulacje w szkołach skutkiem 
wojny. Plan finansowania szkolnictwa po 
wszechnego w przyszłych latach jest już 
gotów. Procent analfabetów określono w 
dyskusji na 50. Analfabetów w roku 1921 
było 33,4 prow. Następny spis wykaże do- 
piero, jaki jest ten spadek analfabetyzmu. 
Następny mówca dyrektor Zagórowski od- 
powiadał na cały szereg zarzutów posta- 
wionych Ministerstwu w czasie dyskusji. 
Mówca zaznacza, że żadnych ograniczeń 
wyznaniowych w przyjmowaniu uczniów 
niema, są tylko udogodnienia dla dzieci 
inwalidów, urzędników państwowych, na- 
uczycieli i osób niezamożnych. W końcu 
dawał wyjaśnienia z dziedziny wychowania 
fizycznego pułk. Ulrych. 

Zagadnienie wychowania fizycznego 
jest związane bezpośrednio ze skróceniem 
służby wojskowej. Na mój wniosek p. mi- 
nister Spraw Wojskowych skrócił o 3 mie 
siące służbę wojskową dla młodzieży, któ- 
ra przeszłą u nas kurs wychowania fizycz- 
nego. Układając budżet stałem na stano- 
wisku, że trzeba conajmniej 24.000.000 zł. 
rocznie aby w ciągu dwudziestu kilku lat 
jako tako nasycić potrzeby naszego rynku 
w tej dziedzinie. Oczywiście nie można by- 
ło w pierwszym roku otrzymać więcej niż 
10.000.000 zł 

Następnie pos. Stypiński (BB) jako 
Sprawozdawca omawiał zgłoszone popraw- 
ki. Podwyżki proponowane razem wynoszą 
blisko 42.000.000, a skreślenia—15.000.000. 
W tych 15 milj. jednak są takie poprawki, 
których nie można realnie traktować, jak 
skreślenie całych 10.000.000 na wychowa- 
nie fizyczne, 2 i pół miljona na wyznania 
katolickie, 2.000.000 dotacyj na uniwersy- 
tet lwowski, nie mówiąc juź o wniosku 
posła Kalinowskiego o skreślenie całego 
budżetu na wyznania religijne. 

Przystąpiono do głosowania. W do- 
chodach uchwalono wstawić udział w po- 
datku przemysłowym na cele szkolnictwa 
zawodowego w kwocie 7.000.000, a równo- 
cześnie zaś taką samą sumę przeznaczyć w 
wydatkach na zapomogi dla szkół prywat- 
nych. W dziale wydatków uchwalono za- 
siłki na opłaty szkolne w kwocie 2.850 000 
podwoić i połowę tej powiększonej kwoty 
przeznaczyć na zasiłki na opłaty szkolne 
dla dzieci urzędników państwowych a dru- 
gą połowę na takież zasiłki dla dzieci chło- 
pów i robotników. Przy rubryce „wyzna- 
hia religijne" nie utrzymały się wnioski o 
skreślenie względnie zmniejszenie kwoty 
22.000.000 ani wniosek 0 powiększenie 
Wwydatków o 1.000.000. Pozycję 10.000.000 
ną wychowanie fizyczne przyjęto. Dalej 
Przyjęto wszystkie wnioski referenta a ро- 
zatem wniosek o podwyższenie pozycji na 
budowę szkół powszechnych o 5.000.000, 
wniosek o podwyższenie funduszu na oświa- 
tę pozaszkolną o 1.000 000, wniosek posłą 
Korneckiego o 347.000 na zasiłki i sty- 
Dendja, dalej wniosek przyznania 200 000 

« T<wu Naukowemu w Warszawie, wnio- 
sek o 200.000 na zasiłki i propagandę ar- 
tystyczną i wniosek o asygnowanie 100.000 
na |nstytut Radjowy. : 

Sejmu. 
Budżet M-stwa Spr. Wojsk. w 

komisji. 
WARSZAWA, 11.V. (Pat). Na dzisiej- 

szem posiedzeniu sejmowej komisji budże- 
towej po załatwieniu budżetu Ministerstwa 
wyznań Religijnych i Oświecenia publicz 
nego, po krótkiej przerwie przystąpiono 
do obrad mad budżetem M-stwa Spraw 
Wojskowych, 

Głos zabrał wice-minister gen. Kona- 
rzewski, który na wstępie oświadczył, że 
p. minister marszałek Piłsudski chciał 
koniecznie przedstawić sam swój budżet 
komisji budżetowej. Jednak niestety przed 
paru dniami zrezygnował z tego. Następ- 
nie wice minister gen. Konarzewski zobra- 
zował przed komisją rezultaty wysiłków 
Ministerstwa, zdążające do usprawnienia 
si i przedstawił plan prac na przysz- 
łość, 

Na posiedzeniu popołudniowem i 
mowej komisji budżetowej poseł Košcia/- 
kowski (BB) sprawozdawca budżetu M-stwa 
Spraw Wojskowych, omawiając ten bildżet 
zaznaczył, że wynosi on w wydatkach 
144.965,788 zł. Do tego dochodzą wydatki 
przedsiębiostw i wytwórni—19.120.000 zł. 
co czyni razem 764'085.788 zł. Następnie 
referent przeszedł do scharakteryzowania 
budżetów poszczególnych departamentów. 
W departamencie piechoty przeprowadzono 
zasadę zastępowania szeregowych zawodo- 
wych i niezawodowych urzędnikami i ro- 
botnikami cywilnymi we wszystkich  dzia- 
łach administracji kancelaryjnej gdzie to 
było możliwe. Co się tyczy departamentu 
kawalerji, to wojsku naszemu brak jeszcze 
20.000 koni. Z tego względu oraz wobec 
rolniczego charakteru kraju, iemont koni 
jest rzeczą niezmiernie ważną. 

W tem miejscu referent podkreśla, że 
jeźdźcy nasi zdobywaliby o wiele jeszcze 
większe laury zagranicą, gdy mieli lepsze 
konie. Chodziłoby o wstawienie 50.000 zł. 
na-ten cel do budżetu M-stwa Rolnictwa 
wzgl. Spraw Zagranicznych w dziedzinie 
propagandy. 

Intendentura zakupuje wszystko wprost 
od producentów unikając pośrednictwa, o 
co walczono przez długie lata. Oddziały 
mają lepsze pomieszczenia, są lepiej ży- 
wione a mimo to robiono nawet oszczęd- 
ności. Polepszenie dobrobytu wojskowych 
jest koniecznością. Co się tyczy przemysłu 
wojennego, to żadne państwo nie może 
dziś utrzymywać takiego przemysłu, który 
mógłby wystarczyć ва czas wojny. Cały 
przemysł prywatny musi być zmobilizowa- 
ny na cele wojenne. Bardzo niekorzystną 
kartę w dziejach naszej wojskowości stano- 
wiły umowy ramowe zawarte 6—7 lat te- 
mu. W okresie bież. M-stwo przystąpiło 
do sanacji przemysłu wojennego. Przy po- 
mocy kapitału rządowego pod kontrolą 
rządu uruchomi się nowe placówki prze- 
mysłu wojennego. W dziedzinie lotnictwa 
rozwiązano umowę z Frankopolem, która 
to fabryka nie wywiązała się ze swych 
zobowiązań. 

Referent wnosi o przerachowanie pa- 
ru pozycyj bez naruszenia całości budżetu. 
W końcu referent zaznacza, że nie może 
być mowy o zmniejszeniu tego budżetu, 
gdyż jest on i tak mniejszy Od realnego 
budżetu roku zeszł. 

W ciągu roku zatem będzie on musiał 
być zwiększony, na co niewątpliwie Sejm 
się zgodzi. Pos. Bitner (Ch.D.) uważa, że 
budżet wojskowy jest właściwie b. mały i 
nie równomierny co do istotnych potrzeb   wojska. 

2 DAS, S I OWE ZOO TORO PSS 

Polsko-sowiecka konferencja pograniczna 
w sprawie eksportu drzewa z Rosji Sow. 
Na mocy osiągniętego w swoim cza- 

fię porozumienia polsko - sowieckiego, 
Onegdaj na odcinku pogranicznym Krasne 
Odbyła się konferencja sier polsko - sowie- 
Ckich przemysłowych. Na konferencji oma- 
Wiano strony techniczn: eksportu drzewa 
z Rosji sowieckiej. 

  

  

Udział w konferencji wzięli przedstawi- 
ciele polskich miejscowych władz admini- 

|stracyjnych i wojskowych, jak również re- 
prezentanci gdańskiej firmy drzewnej, „Jo” 
welowski*. Ze strony sowieckiej wzięli 
udział w konferencji przedstawiciele kilku 
większych drzewnych firm sowieckich. 

Walka litewskiej straży granicznej z bandytami. 
Onegdaj w rejonie strażnicy Giromadziszki 

(około Wiżajn)po stronie litewskiej, wywiązała się 
Ostrą strzelanina pomiędzy przechodzącym szosą 
kalwaryjską patrolem straży litewskiej a kilkuna- stoma uzbrojonymi w karabiny i granaty bandy- |   

tami. Walka pomiędzy bandytami a strażą litew- 
ską trwała około pół godziny. Po przybyciu dru- 
giego patrolu litewskiej straży granicznej, osob ni. 
cy owi zbiegli do lasu. W wyniku tej walki 2 żoł» 
nierzy litewskich zostało zabitych zaś jeden rann y. 

Echa napadu rabunkowego w powiecie świę- 
ciańskim. 

Jak już w swoim czasie podawaliśmy 

b pow. świę.siańskim napadła uzbrojona 
anda, która po dokonaniu rabunku salwo- 

Wałą się ucieczką w kierunku granicy Ii- 
kiej. Jak się obecnie dowiadujemy za- 

Sądzony natychmiast pościg silnych od 
działów policyjnych dopadł bandę w rejo-   

liczae lasy utrudniały ujęcie bandytów. Po 
kilkodniowej bezskutecznej obławie, w któ- 
rej wzięły również udział i miejscowe od- 
działy K. O. P-u i po kilkakrotnych krwa- 
wych utarczkach bandytom udało się przy 
pomocy patroli litewskich przekroczyć gra- 
nicę litewską. Podczas stoczonej walki je- 
den z bandytów został zabity. 

Olbrzymia burza w Radoszkowiczach. 
Onegdaj miasteczko Radoszkowicze na- 

: Wiedzone zostało przez nienotowang od wielu 
R burzę z piorunami. Ud-rzenia piorunėw 

Y tak silne i czyste, że spowodowały pożar X Klika miejscach jednoczeście. 18 
^ Dzięki jedynie energicznej akcji ratowni- 

czej oddziałów K. O. P-u pożary udało się u- 
mleįscowiė. Mimo to kilka domów spaliło się 
doszczętnie. : 

wyniku tej samej burzy w pobliżu Ra- 
doszkowicz uderzeniem piorunu zabity został 
jeden pastuch i 6 owiec. 

Olbrzymi pożar w Niemenczynie. 
) Onegdaj z Pe niewyjaśnionej w Niemenczynie w zabudowaniach niejakiego al e Wiczą powstał pożar. Silny wiatr 

Audos ratowniczą, 

sprzyjał szybkiemu przerzucaniu się epas, Niezwłocznie za- Mowąną miejscowa straż ogniowa stacjonujące w pobliżu oddziały K. O. 
przyczyniając się do zlokalizowaaia pożaru. Ogółem 

P.u, rozpoczęły ener- 
spaliło się kilkanaście 

Wszczęte dochodzenie wyjaśni przyczynę pożaru. 

  

  
    

  

Mowa dziekana Rady Adwokackiej 
prof. Petrusewicza. 

P. Sędziowie! 10 marca 1864 r. tu 
oto, na tym placu, przed tym gmachem 
zostali straceni męczennicy za „naszą i wa- 
szą wolność". Na tym placu zginął Kon- 
stanty Kalinowski, pierwszy wydawca bia- 
łoruskiej gazety p. t. „Mużyckaja Praiida*. 
Kalinowski zostawił po sobie testament, 
w którym nawołuje naród białoruski do 
złączenia swego losu z powstaniem, ostrze- 
gając go przed największym wrogiem— 
Moskwą. 

Ale powstanie utopiono w morzu 
krwi. Ci, którzy walczyli „za naszą i waszą 
wolność" znaleźli się w kazamatach i tej- 
gach Sybiru. A ich potomkowie zamienili 
hasło „za naszą i waszą wolność” na ha- 
sło pracy organicznej. 

Bo tego wymagał naksz chwili. 
Ja twierdzę panowie sędziowie, że 

gdyby nie było ruchu białoruskiego, to na- 
Iežaloby go wywołać. Lecz ten ruch sam 
się rodził i znamienne, że jego pionerami 
jest szlachta polska. Czy to będzie Rypiń- 
ski działający w r. 1861 w Paryżu, czy 
Czeczott, Dunin Marcinkiewicz — wszyscy 
oni byli przedstawicielami tego młodego 
ruchu i rozumieli, że poczucie odrębności 
narodowej trzeba obudzić, bo naród ten 
wygrywa Moskwa. 

P. sędziowie, dopóki będzie istnieć 
Polska, dopóty będzie się toczyła walka 
między Warszawą i Moskwą. Otóż nie ха- 
pominajmy, że między Moskwą i Warsza- 
wą leży ogromna równina, zamieszkała 
przez naród białoruski, Nie ulega żadnej 
wątpliwości, że kto będzie miał naród bia- 
łoruski za sobą, ten zwycięży. Czy naród 
białoruski spotykał wrogo wojska polskie? 
Nie! Spotykał je z chlebem i solą. 

Działacze białorascy orjentowali się 
na Polskę. Łuckiewicz jedzie do Paryża. 
Były więc wszelkie warunki, aby zwyciężył 
Rzym, a nie Bizancjum. Co jednak uczy- 
niono w tej palącej sprawie? Nicl Nie je- 
stem maksymalistą i wydaje mi się dziś 
hasło „za naszą j waszą wolność” maksy- 
malnem. Lecz ja twierdzę, że dopóki Pol- 
ska istnieje, musi mieć Kresy, bo to kwe- 
stja jej istnienia. A przecie konstytucja, to 
nie świstek papieru. Są w niej art. 109 i 
110. jeżeli naród białoruski chce mieć 
swoje szkoły, trzeba je mu dać. Trzeba 
pamiętać, ze wtym języku był pisany Sta- 
tut Litewski, ta wielka kodyfikacja, mimo, 
iż przedstawiciel tego narodu został na- 
zwany barbarzyńcą. Tworzenie masowych 
procesów dobrych skutków nie przynosi. 

P. prokurator mówiąc o tem, że Pe- 
tronjusz powiedział do Winicjusza „jesteś 
szczęśllwym* zapomniał dodać, że dlatego 
czuje się szczęśliwy, bowiem  „civis roma- 
nus sum*— czuje się tu gospodarzem. Jak 
się czuje ów, który tego powiedzieć nie 
może. Ten, nad którym roztacza się opie” 
kę czułą, niemądrą. Ta opieka była mo- 
mentem, który najbardziej zaszkodził w 
układzie stosunków między państwowością 
polską a narodem białoruskim. I kwestja 
białoruska stoi dalej w całej rozciągłości. 
O powadze jej świadczy choćby liczba 200 
tysięcy głosów, oddanych na listy. biało- 
ruskie podczas ostatnich wyborów do Sej- 
mu. Z tem się trzeba liczyć. 

Dalej prof. Petrusewicz w głębokich 
i naukowych wywodach opierając się na 
kodeksach innych państw i na praktyce 
prawniczo-sądowej obala zastosowanie w 
tej sprawie art. 102 K. K. 

P. prokurator—mówi prof. Petruse- 
wicz—czytając „Qao Vadis* nie chciał prze- 
jąć się duchem tej książki, bo gdyby się 
przejął, to przyszędłby do wniosku, że 
prawo domsgania się amnestji jest prawem 
bezwzględnem. Czy ten sam Petroniusz nie 
zmusza tyrana Nerona do dania amnestji? 
Jeżeli chodzi o pomoc więzienną, to czy 
Petronjusz pozostawia piękną barbarzyńską 
Ligię bez opieki? 

Obrona, a procesy polityczne. 
Jestem wdzięczny p. prokuratorowi, 

że nie wymienił nazwiska adwokata, który 
przychodził z pomocą więźniom. Adw. Ro- 
dziewicz cieszy się takiem poważaniem, że 
to mu ujmy nie przyniesie. On może być 
(tylko dumny, że występował w procesach 
politycznych na prośbę posłów  białorus- 
kich. Czy p. prąkurator może twierdzić, że 
nikt z tego procesu nie wyjdzie żywy? Je- 
żeli nie, to my tu jesteśmy potrzebni. Je- 
żeli, p.p. sędziowie, do lekarza przychodzi 
w chwili niebezpieczeństwa chory, czy le- 
karz może mu odmówić? Zupełnie więc 
niepotrzebnie ten ustęp w akcie oskarżenia 
się znalazł. Wszyscy wiemy czem była 
twierdza Szliselburska. W niej grzebano 
ludzi. Tam nie znano nazwisk, tylko nu- 
mery. | oto ks. Dundukowa poświęca całe 
swe życie by ludzi, którzy tam trafili na 
zagładę—ratować. I temu zawdzięczać nale- 
ży, że tu w Wilnie mamy prof. naU. S. B. 
który chociaż 20 lat przebył w tej twierdzy, 
został dla życia, dla nauki uratowany. 

Osk. Ostrowski i bank białoruski. 
Następnie przechodzi prof. Petruse- 

wicz do charakterystyki osk. Ostrowskiego, 
do jego poprzedniej działalności i omawia 
zeznania świadków dotyczące osoby Ostrow- 
skiego. 

_ Ci sami Czatnoccy—mówi prof. Pe- 
trusewicz—którzy dyskredytują działalność 
Ostrowskiego, a których zeznania nie od- 
powiadają prawdzie, co.potwierdziłem przed- 
łożonym dokumentem, w tym samym cza- 
sie piszą list do Ostrowskiej, zaczynają- 
ny się od słów „IKochana Pola* bo idzie o 
icteres materjalny. To są rzeczy smutne. 

ros Biaorskej Wośiańsko-Ratomicej Hromady 
į A teraz kilka słów o białoruskim 
banku. Każda organizacja narodowa, spo- 
łeczna, polityczna dąży do stworzenia o- 
środka życia gospodarczego. Nic dziwnego 
że i społeczeństwo białoruskiego dążyło do 
stworzenia banku. A że dążyło Świadczy 
to—że poparcie rządu Sikorskiego uzależ- 
niało od udzielenia koncesji na bank, gdy 
jej nie dano, przystąpiono do założenia 
banku współdzielczego. Razem, wbrew temu 
co głoszono, bank wydał 500 pożyczek 
pierwiastkowych. I to się nazywa „przeku- 
pieniem całej ludności białoruskiej*. To 
jest zbyteczna opieka nad każdem poczy- 
naniem społeczeństwa białoruskiego. 

Była tu bardzo ciekawa ekspertyza 
buhalteryjna dokonana przez prok. Rauzego, 
który doszedł do wniosku, że sumy banko- 
we to ta sama suma, którą otrzymano w 
Gdańsku. Tego rodzaju buchalterja jest 
dziwną. P. prok. Rauze twierdził, że Kowsz 
był złym buchalierem, bowiem  przeszka- 
dzała mu teologja. Ja nie wiem, co prze: 
szkadzało prok. Rauzemu zostać dobrym 
buchalterem, bo p. Rauze jest złym bu- 
chalterem. Nie można bowiem rzeczy nie- 
współmiernych dodawać, jak złota do lu- 
dzi i prób do drzewa. Biegli stwierdzili, że 
żadnych fikcyjnych zapisów nie było, a 
jednak p. prok. temu nie wierzy. Oskarże- 
nie więc, że bank powstał, by szerzyć 
przekupstwa ludności białoruskiej, bezpo- 
wrotnie rozwiewa się. 

Następnie prof. Petrusewicz porusza 
sprawę kontaktu z Bankiem Ryskim i o- 
mawia działalność osk. Ostrowskiego na 
terenie gimnazjum białoruskiego zbijając 
zarzuty, jakoby z winy Ostrowskiego ucz- 
niowie uprawiali destrukcyjną robotę. 

Dalej kwestję udziału osk. Ostrow- 
skiego w rzekomej konferencji gdańskiej 
omawia prof. Petrusewicz przy zamknię- 
tych drzwiach. 

Panowie Sędziowie, mówi prof 
Petrusewicz po ogłoszeniu jawności 
obrad, przystępuję do omówienia zarzutów 
postawionych Sznarkiewiczowi, Sokołow- 
skiemu i Stocikowi. Będę omawiał tę gru- 
pę łącznie, bowiem św. Babicz ich łącznie 
oskarża. Otóż jeżeli odrzucić zeznania Ва- 
bicza, nie mamy żadnych zarzutów. 

Charakterystyka św. Babiczą. 

Kim jest Babicz? 
Osobę Babicza w jaskrawy i dobitny 

sposób scharakteryzował mój kolega Śmia- 
rowski. Babicz p.p. Sędziowie to notory- 
czny krzywoprzysięzca. On kłamie na każ- 
dym kroku, Jego udział na kursach dy- 
wersantow w Łoszycy, udział w kongresie 
kominternu w konferencjach polsk. i biał. 
kompartji, to jeden nieprzerwany łańcuch 
kłamstw. 

Jeżeli brać przykłady z „Quo Vadis" 
Babicz—to Chilo Chilonides, z tą różnicą, 
że Chilo Chilonides, gdy zrozumiał ogrom 
upodlenia do jakiego doszedł, w ostatnie 
chwili wkracza na drogę poprawy. 

Ja z całą świadomością i odpowie- 
dzialnością na tem miejscu podaję do pu- 
blicznej wiadomości Urzędu Prókuratorskie- 
80, że Babicz jest świadomym notorycz- 
nym krzywoprzysięzcą. On występuje w 
całym szeregu procesów, ale na sąd nie 
zjawia się. On mówi o sobie, że jest 
przedsiębiorcą budowlanym, chyba w tym 
sensie, że buduje masowe procesy. 

W stosunku więc do osk. Sznarkie- 
wicza, Sokołowskiego i Stocika nietylko 
niema dowodów, ale niema nawet poszlak. 

Osk. Łuckiewicz. 
Zostaje oskarż. Łuckiewicz. 
Moja rola tu jest i łatwa i trudna. 

Bo nieprzedstawiono przeciwko niemu żad- 
nych zarzutów. Łuckiewicz pozosiaje za- 
wsze w cieniu. Oa był wszystkiem w ru- 
chu białoruskim. Gdyby nawet redagował 
pisma, gdyby pisma konfiskowano za jego 
artykuły, to wtedy możnaby go było po- 
postawić w stan Oskarż. z art. 129, lecz 
nigdy 102 K. K. Łuckiewicz nie był w 
w „kiromadzie”*, protestował Przeciw iden- 
tytikowaniu jego osoby z „Hromedą“. Za. 
rzuca się mu ideowe kierownictwo, ale 
twórcy ideowych ruchów, nie biorący u- 
działu w praktycznej działalności, nie mo- 
gą być pociągani do odpowiedzialności. 
Nie jest tajemnicą, że Leon Tołstoj jest 
koryfeuszem anarchizmu. Czy był za to 
pociągany do odpowiedzialności? Ideowym 
kierownikiem i Mekką es-erów był Michaj- 
łowski — czy odpowiadał za to? Przecie 
nie kto inny tylko L. Krzywicki był jdeo- 
wym kierownikiem socjal-demokracji, a 
przecie nie odpowiadał z tego tytułu. Łuc- 
kiewicz nie należący do „Hromady“, nie 
może za jej działalaość ponosić żadnej 
odpowiedzialności. 

Łuckiewicz od r. 1922 usuwa się od 
życia politycznego, bo jest chory na gruž- 
licę, On nie zdobył Środków na handel 
starożytnościami. Pp. sędziowie nie wierz- 
cie św. Studnickiemu, on się powoduje 
uprzedzeniem, niechęcią, nienawiścią. 

„P. prokurator, mówił o Łuckiewiczu, 
že jest to polakożerca, antybolszewik — ko- 
munista skąd wziął te definicje p. prokura- 
tor? Wszystko to pochodzi z artykułu po- 
lemicznego  Białorusina nowej formacji 
Roguli, lecz p. prok. nie doczytał artykułu 
do końca, bowiem było tam takie zakoń- 
czenie. „Panie Łuckiewicz, za twoją dzia- 
łalność Polska postawi ci pomnik, a na- 
ród białoruski wbije ci koł w mogiłę*. 
Zresztą artykuł, jaki umieścił Guryn po 
zaaresztowaniu Łuckiewicza, zamienić mo- 
że mowę obrońcy. Guryn twierdzi, że sfe- 
ry komunistyczne zawsze wrogo odnosiły 
się do Łuckiewicza i chciały go się рох- 

|być. Proponowano mu nawet wyjazd na   storja, 
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Wieści z kraju. 
KRONIKA GŁĘBOCKA. 

— 3-ci maja w Głębokiem. Pomimo 
niesprzyjającej pogody uroczystość 3 go 
maja w Głębokiem odbyła się okazale. W 
przeddzień już przy wieczornym capstrzy- 
ku ujrzeliśmy miasto rzęsiście iluminowane, 

Zwracały uwagę dekoracje domu Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej, Ogaiska, Szkoły 
Powszechnej, Magistratu i kilku domów 
prywatnych. Nazajutrz po uroczystem na- 
bożeństwie tłumy zaległy obszeray plac 3 
Maja, aby wysłuchać zwięzłego i ładnego 
przemówienia p. Stanisława Ochocińskiego, 
nauczyciela szkoły powsz. i wznieść grom- 
kie okrzyki na cześć Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej i Marszałka Piłsudskiego. 

Przy dość chłodnyci: podmuchach Bie- 
majowego wiatru ruszył pochód: przyspo- 
sobienie wojskowe, Sirzelec, liczue Koła i 
Stowarzyszenia ae swemi sztandarami i 
setki, setki dziatwy szkolnej, czerwieniącej 
się barwną, trzesocącą falą chorągiewek. 

Z żalem zauważyliśmy brzk wojska, 
które po wysłuchaniu przemówienia odma- 
szerowało do koszar berezweckich. Popisy 
na boisku sportowem, urządzozę staraniem 
władz miejscowych, oraz wieczorna  Aka- 
demja w teatrze letnim zgromadziły olbrzy- 
mie tłumy. 

Starania, jakich dołeżył Komitet Ob- 
chodu na czele z niestrudzoną wprost pre- 
zeską panią Lucją Heliwigową nie poszły 
na marne. Nauczycielstwo szkoły powsze- 
chnej pod jej kierownictwem rozdało 1000 
zgórą śniadań dia przybyłej  okelicznej 
dziatwy wiejskiej, a wieczorem na akade- 
mji, w deklamacji, przemówieniu, oraz do- 
brze odegranej jednoaktówce „Miecz De- 
moklesa” pod reżyserją p. Gumińskiego 
dało jeszcze raz dowód dobrej woli w po- 
święcęniu czasu i pracy dla ideji społecz 
nej. J. 

KRONIKA RUDORIŃSKA. 

— 3 maja w Rudominie. I Rudomino 
nie pozostawało w dzień święta narodowe- 
go w tyle za większemi ośrodkami miej- 
skiemi. Miasteczko całe udekorowano. zie- 
lenią i chorągiewkami o barwach narodo- 
wych. Udekorowany posterunek P. P., u- 
rząd gminny, dom parafjalno ludowy i 
szereg innych domów i domków. Tłumy 
zaległy kościołek parafjalny, w którym sta- 
ry proboszcz odprawił uroczyste nabożeń- 
stwo zakończone podniosłem kazaniem, 
wygłoszonem przez ks. Wierzkowskiego — 
nowego proboszcza. Po nabożeństwie kie- 
rowniczka szkoły powszechnej w Wołkowsz- 
czyžnie p. Stefamja Kędzierówna wygło- 
siła przemówienie o znaczeniu święta na- 
rodowego, a chór pod jej kierownictwem 
odśpiewał kilka piosenek narodowych. 

Popołudniu tłumy pośpieszyły na 
odczyt p. $. „Jak powstała konstytucja 3-go 
Maja*, po którym w. dziale muzykalno- 
wokalnym odbyły się Śpiewy, deklamacje 
oraz zabawa taneczna. Odczyt wygłosił z 
wielkiem uczuciem Michał Basiukiewicz. 
Jak gorące było iego przemówienie šwiad- 
czą okrzyki publiczności wznoszone entu- 
zjastycznie po odczycie. Okrzykom: „Vivat 
konstytucja 3-go Maja”, „Niechżyje Rzecze 
pospolita Polska, Prezydent Rzeczypospoli- 
tej i Marszałek Piłsudski" nie było końca, 

Uroczystość 3 go maja w Rudominie 
zakończono odśpiewaniem przez p.p. Ba- 
siukiewicza, Marję Korzeniewską, Jadwigę 
Zaniewską i Jana Fiedorowicza piosenek 
okolicznościowych. 

Finałem zabawy tanecznej, która się 
przeciągnęła do godz. 3 ej nad ranem by- 
lo samorzuine odśpiewanie przez rozba- 
wioną publiczność „Pierwszej Brygady*. 

Eskalopp. 

KRONIKA OSZMIANSKA. 
— Aresztowanie podpalacza. Dnia 5 b. m. 

o godz. 22 Kazimierz Kłujszo, m-c wsi Rukojnie, 
gm. polańskiej, podpalił dom mieszkalny Kazi- 
mierza Turnowskiego, zam. we wsi Nowosiołki, 
gm. kucewickiej. Zauważony w porę został stłu- 
miony w zarodku. Spaliła się tylko strzecha na - 
przestrzeni 2 mtr. kw. Kazimierz Kłujszo schwy- 
tany na gorącym uczynku podpałania został 
przekazany władzom sądowym. Jako powód pod- 
palenia Kłujszo podał zemstę za przywłaszczenie 
krowy przez Turnowskiego. 

KD IAR A OT S A WIECEJ CZT. 

E na Krym. Ale Luckiewicz nie ustę- 
puje. 

Może on i jest Machiawelim, jak 
chce p. prok., może nawet jest Bismar- 
kiem białoruskim, lecz za myśli skryte 
nie można sądzić. Gdy pewnego razu na 
granicy rewidowano walizkę Heinego ten 
Śmiał się później, że szukali w walizkach 
zakazanych myśli, a tycii myśli ma on 
całą złowę. — Lecz zato się nie karze. 
Albo znowu takie zarzuty, jak to, że zna- 
ieziono u Łuckiewicza dwie książki wyda» 
ne w Rosji Sow. Czy to jest przestęostwo? 
Albo znowu historja z ewaagelją po bia- 
łorusku... To zakrawa na żart, który - wi-- 
nień się znaleźć w „Cyruliku* lub „Ma- 
łance”. 

Panowie Sędziowie! chcę podzielić się 
z wami uwagami, jakie mi nasunęło dzieło 
przetłumaczone przez prof. Glasera „Pro- 
ces Jezusa Chrystusa“. 

Przywykliśmy uważać ukrzyżowanie Chry-- 
stusa za mord. | oto o dziwo! Proces od- 
był się przy zachowaniu wszystkich .prze- 
pisów prawa żydowskiego. Lecz cała hi. 

cała ludzkość, nie wątpi, że do- 
puszczono się błędu, że usrzyżowano Boga. 

W tych materjałach, jakie zebrał 0- 
becny proces przyszły historyk nie znaj- 
dzie prawdy—bo jej tu niema! 

Przemówienia następnych obrońców   podamy w jutrzejszym numerze. 
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METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. li. V. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 761. Temperatura średnia 
-ró” C. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający południowo- zachodni. Półpochmurno. Prze- 
lotny śnieg. Minimum na dobę --09 C. Maksi- 
mum +9 C. 

endencja 
śnienia. 

Sobota 

12 
maja. 
—   

barometryczna — wzrost ci- 

- OSOBISTE. 

— Gen. Dąb-Biernacki w Wilnie. Wczoraj 
rano przybył do Wilna w sprawach służbowych 
gen. Dąb-Biernacki, pełniący funkcje generała do 
prac przy Generalnym lnspektorze polskich sił 
zbrojnych. 

MIEJSKA. 

— Nie będzie eiektrycznego Światła. Wy- 
dzieł Elektryczny niniejszem powiadamia abonen- 
tów korzystających z prądu zmiennego, iż wsku- 
tk dalszej rozbudowy rozdzielni wysokiego na- 
p'ę:ia, Elektrownia będzie zmuszona na kilka go- 
dzin przerywać dostarczenie prądu, ze wzgiędów 
bezpieczeństwa życia pracujących. 

By uniknąć większych strat i niedogodno- 
ści abonentów, przerwy będą się odbywały w śro- 
dy i soboty od godz. 4 rano do godz. 7-ej rano, 
poczynając od dnia 12 maja r. b. 

— Powstanie miejskiej komisji rozjem- 
czej. Onegdaj wyłoniona została komisja rozjem- 
cza pomiędzy przedstawicielami Magistratu i ro- 
botnikami, pracującymi na robotach miejskich. 
wzmiankowana komisja ma na celu rozstrzyganie 
SAWaCYH się Od czasu do czasu zatargów. 

‚ Ze strony robotników i Magistratu w skład 
komisji rozjemczej weszło po 3 członków. Magi- 
strat w komisji reprezentują: wice-prezydent Czyż, 
dr. Maleszewski i ławnik Łakucjewski. 

— Bezrobotni w Magistracie. W związku 
x szerzącemi się w mieście pogłoskami, iż Mini- 
asza Pracy i Opieki Społecznej zamierza z 
dniem 15 b. m. skasować akcję wszelkich zapo- 
móg dla bezrobotnych, w dniu wczorajszym do 
p. ©. prezydenta miasta p. Czyża zgłosiła się gru- 
pa bezrobotnych, korzystających z zapomóg рай- 
stwowych, wysuwając wniosek, by wzamian za 
skssowane zapomogi bezrobotnym udzielana była 
praca. Wobec jednak całkowitego braku kredytów 
na rozszerzenie zakresu prowadzonych robót in- 

a YCH, Magistrat prośbie bezrobotnych od- 

— Z posiedzenia lekarzy szkolnych m. 
Wilna. W dniu 10 b. m. w lokalu Wydziału Szkol- 
nego Magistratu odbyło się posiedzenie lekarzy 

e m. Wilna. Na porządku dziennym zna- 
lazła się sprawa ustalenia terminu ukończenia 
zajęć szkolnych w roku bieżącym. Na posiedze- 
niu stwierdzono raz jeszcze, iż obserwacje lekar- 

skie iai szkolnej w szkołach średnich u- 
stal:ją, iż pod koniec roku szkolnego przemęcze- 
nie przybiera charakter masowy. Dzieci źle wy- 
glądają, są apatyczne, codziennie prawie, szcze- 
gėlnie w szkołach żeńskich, zdarzają się wypadki 
omdleń. Ostatni miesiąc, zwłaszcza czerwiec za- 
zwyczaj na Wileńszczyźnie upalny, utrudnia wprost 
Ee nauczania i dlatego też wartość godzin 
lekcyjnych w czerwcu jest bardzo wątpliwa. Wie- 
dzą O tem dobrze wychowawcy i pedagodzy i w 

swoim zakresie starają się złagodzić pracę obo- 
wiązkową młodzieży, przewidzianą prożramem. 
Ulgi te zresztą zalecane przez władze szkolne nie 
mogą zabezpieczyć młodzieży przed szkodliwo- 
ściami zdrowotnemi kalendarza szkolnego. Po 
wyczerpującej na ten temat dyskusji uchwalono 
wniosek treści następującej: „Z powodu właści- 
wości klimatycznych Wileńszczyzny, gdzie na 
czerwiec i lipiec przypada. najwięcej dni słonęcz- 
nych i ciepłych w interesie zabezpieczenia mło- 
dzieży szczególnie przed szerzącą się gruźlicą — 
rok szkolny należałoby zakończyć z dniem 15-g0 
czerwca. 

NIKA. 
żona zostanie w najbliższym czasie odnośnym 
władzom szkolnym. 

— Sprawa kolonij i półkolonij letnich dla 

dzieci szkół powszechnych. Jak się dowiaduje- 

my, Magistrat m. Wilna w roku bieżącym na u- 

rządzenie półkolonji letnich dla najbiedniejszych 

dzieci szkół powszechnych wyasygnował sumę 

27.460 zł. Za pieniądze te zorganizowane zostaną 

cztery półkolonie letnie, na których przebywać 

będzie 289 dzieci szkół chrześcijańskich i 90 ze 
szkół powszechnych żydowskich. 

Niezależnie od powyższego urządzone 20- 

staną kołonje letnie we wsi jerozolimce dla 70 

dzieci z chrześcijańskich szkół powszechnych. 

Tego rodzaju kolonje w nieustalonej jeszcze miej- 

scowości urządzone zostaną i dla 20 dzieci z žy- 

dowskich szkół powszechnych. . 
Na zrealizowanie powyžszego projektu Ma- 

gistrat wyasygnował 12.530 zł. 

SAMORZĄDOWA. 

— Zskończenie badania budżetów Wy- 

działów Powiatowych. Władze wojewódzkie u- 

kończyły badanie budżetów Wydziałów Powiato- 

wych w Święcianzch i w Mołodecznie oraz bud- 

żetu m. Wilna, które w najbliższych dniach zo- 

staną zatwierdzone. 
— Posiedzenie wydziału powiatowego. W 

dniu 15 b. m. t. j. we wtorek odbędzie się po- 

siedzenie wydziału powiatowego Sejmiku Wileń- 

sko-Trockiego. Na posiedzeniu tem, prócz spraw 

finansowych, zostanie rozpatrzone m. in. sprawy 

budowy nowych dróg w powiecie. 

SPRAWY PRASOWE 
— Walne zebranie członków Syndykatu 

Dziennikarzy Wileńskich odbędzie się jutro w 

niedzielę dn. 13 maja o godz. 12-tej w południe 

w lokalu Stowarzyszenia Urzędników Państwo- 

wych przy ul. Jagiellońskiej 7, II p. z następu- 

jącym porządkiem obrad: 1) Sprawa połączenia 

się Syndykatu Dziennikarzy Żydowskich z Syn- 

dykatem Dziennikarzy Polskich w Wilnie. 2) Spra- 

wozdanie delegatów Syndykatu z Walnego Zjaz- 

du Syndykatów Dziennikarzy w Warszawie, 3) Wy- 

bór nowego Zarządu Syndykatu Dziennikarzy Wi- 

leńskich. W razie braku kompletu, następne 

Walne Zebranie, prawomocne bez względu na 
ilość obecnych, odbędzie stę w pół godziny póź- 
niej t. j. o godz. 12-tej min. 30. 

WOJSKOWA 

„— Wyjazd pułk. Górskiego do Warszawy. 
W dniu wczorajszym dowódca 6-ej Brygady K.O. 
P-u pułk. Górski wyjechał w sprawach służbo- 
wych do Warszawy. : 

— Pobór rekrutów. W dniu dzisiejszym 
t. į. 12 b. m. do Komisji poborowej winni się za- 
meldować poborowi, zamieszkali na terenie I, li, 
IV i VI, komisarjatów policyjnych z początkową 
literą swych nazwisk na i; 

Z POLIC, 

‚ — Walka z sabotaż :m. Komenda policji 

województwa wileńskiego na skutek pisma Mini- 

sterstwa Poczt i Telegrafów wydało rozkaz do 
policji przedsięwzięcia jaknajdalej idących środ- 
ków zapobiegawczych, mających na celu unie- 
możliwienie niszczenia połączeń telefonicznych i 
telegraficznych. “ 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sobótka Akademicka. Dziś w Ognisku 
Akademickiem odbędzie się „Sobótka" początek 
a godzinie 10. Trio. 

— Wycieczka Koła Krajowego. Wzywa się 
wszystkich członków do stawienia się w niedzie- 
lę o godz. 6-ej rano przy kaplicy Ostrobramskiej. 
Cel — wycieczka za miasto, do lasów i pól. 

— Z Klubu Włóczęgów i Braci Miecznych. 
Jutro, w niedzielę, odbędzie się wycieczka Klubu 
Włóczęgów i Braci Mlecznych do Zielonych je- 
zior. Punktualnie o g. 8 zrana wycieczka wyru- 

  

KUR J E R WI D NM 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Z T-wa Samopomocy Matek. Staraniem 

Ś-wa „Samopomoc Matek* odbędzie się dn. 13-g0 

b. r, O godz. 4-ej p.p. w szkolnej pracowni do- 

świadczalnej M, Pohulanka 1 pogadanka p. Otręb- 

skiej „O dziecku*. Wstęp bezpłatny. 

— Zjazd koleżeński. W dniu 6 b. m. Od- 

był się w Wilnie Zjazd Koleżeński wychowańców 

b. szkół średnich rosyjskich z przed r. 1905. Zjazd 

rozpoczął się nabożeństwem w kościele Św. Jana 
odprawionem przez jednego z kolegów Zjazdu, 

ks. L. Puciatę. Po nabożeństwie grono uczestni- 

ków w liczbie przeszło pięćdziesięciu osób zwie- 
dziło stare mury uniwersyteckie, gdzie przez ko- 
legę J. Bulhaka było dokonane zdjęcie fotogra- 
ficzne. Wieczorem w górnej sali restauracji „Za- 

cisze" odbyła się biesiada koleżeńska, gdzie pod 

przewodnictwem kol. L. Czarkowskiego omówio- 
no i uchwalono szereg spraw, dotyczących orga- 

nizacji przyszłych Zjazdów. Do Komitetu Orga- 
nizacyjnego na przyszłe trzechlecie wybrano na- 

stępujące osoby: kolegów: J. Bułhaka, M. Ciem- 

nołońskiego, J. Klotta, W. Mackiewicza, A. Nar- 

kiewiczz, L. Ostrejkę, K. Polkowskiego, L. Sumo- 

roka i B. Zapaśnika. Zebrani, w celu upamiętnie- 

nia chwili, wysłali depeszę do Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, jako byłego ucznia I gimnazjum i 

złożyli 51 zł. — ofiarę na Macierz Szkolną, 

Wszelkich informacyj dotyczących przyszłe- 

go Zjazdu udzielają kol. J. Bułhak ( Jagieilońska 

8) i kol M. Ciemnotofiski ($+40 Jakóbska 4, lub 
Magistrat, pok. 28). 

Koledzy, którzy na obecnym Zjeździe nie 

byli, a pragnęliby wziąć udział w następnym 

Zjeździe. proszeni są o nadesłanie swoich adre- 

sów. 
Konferencja spółdzielni spożywców. 

Wileński Oddział Związku Spółdzielń Spożywców 
Rzplitej Polskiej zwołuje w dniu 13 b. m. w nie- 
dzielę o g. 9 rano w lokalu własnym przy ul, M, 

Pohulanka 12, konferencję okręgową  spółdzielń 

związkowych z następującym porządkiem obrad: 

1. Podstawy ideowo-gospodarcze ruchu 
spółdzielczego w obecnej sytuacji kraju; 

a) stosunek spółdzielń miejskich do samo- 

rządów i odlamów ruchu robotniczego i urzęd- 

niczego. 
b) stosunek spółdzielń wiejskich do samo- 

rządu oraz odłamów ruchu włościańskiego, 

c) stosunek do spółdzielń innego typu 

2. Sprawy zjazdowe, 
3, Sprawozdanie okręgu. 
a) lustratora okręgu. 
b) kierownika oddziału, 
c) Rady okręgowej. 
4. Dzień spółdzielczości i tydzień propa- 

gandy. ь 
Plan p acy i wybory Rady Okręgowej. 

— Wycieczka Związku Hallerczyków do 

Francji. Sekretarjat Chorągwi Wileńskiel Zw. На!- 

lerczykėw (Wilno—Uniwersytecka 1 m. 1) przyj- 

muje zapisy na uczestników wycieczki do d. 15 

maja codziennie w godz. od 15—17. 

Z POGRANICZA. 

— Ostrzelanie pztrolu K. O.P. przez straż 
sowiecką. Onegdaj patrol K. O. P. wysłany w 

sile dwóch szeregowców B. Kopytnika i A, Fry- 

derycza ze strażnicy Mikulicze w obchód pogra- 

nicza polsko-sowieckiego, spostrzegł w rejonie 

słupów Nr. 732-734 osobnika, przekradającego 

się z terytorjum Polski do Sowietów. 
Osobnik ów spostrzegłszy goniących go 

kopistów począł zmykać w stronę granicy 50- 

wieckiej w kierunku nadciągającego patrolu stra- 
ży sowieckiej. 

Straż sowiecka widząc biegnącego ku nim 

osobnika, rozpoczęła gęsty ogień karabinowy do ko- 

pistów, zmuszając ich, tem samem, do przerwa- 

nia pogoni. Dzięki tej nieoczekiwanej interwen- 

cji tajemniczemu osobnikowi udało się zbiedz 
zagranicę, . 

RÓZNE. 

— Podziękowanie. Personel klubu Stowa- 

warzyszenia Emerytów Wojskowych w Wilnie ni- 

niejszem składa serdeczne podziękowanie Zarzą- 

dowi tegoż Stowarzyszenia, który przy angażo- 

waniu pracowników do klubu uwzględniał prze- 

dewszystkiem prosby byłych wojskowych craz 

      Niniejsza opinja lekarzy szkolnych przedło- 

sza z placu Orzeszkowej. 

potęga państwał ich rodzin.     

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Reduta* na Pohulance. Wielki 

występ Rewji Warszawskiej. Dziś i jutro o godz. 
8 m. 30 w teatrze na Pohulance, odbędą się tylko 

dwa występy Rewii Warszawskiej w składzie 20 
osób z udzizłem znanego baletu Anny Zabojkinej, 

znakomitej murzynki Arabelli Filds, zwanej „Czar- 
ną Mistinguette*, Heleny Kamińskiej, artystki 
„Perskiego Oka”, Józefa Redo i Tadeusza Wołow- 

skiego. Własna orkiestra pod kierownictwem w. 

Siroty i M. Kochańskiego. Na program składa się 
wspani:ła rewja „Murzynka wśród białych” w 2-ch 

aktach i 14 obrazach wywołując sensację swoją 

egzotycznością i doborem kostjumów. Pozostałe 

bilety nabywać można w biurze „Orbis" do godz. 
4 m. 30 popoł. a od godz. 5-ej w kasie teatru. 

— Teatr Polski sala „Lutnia*. Dziś po 
raz drugi pełna humoru i pogody satyra L.. Hirsz- 
felda i P.Franka „Mamusia“, 

— Teatr Rewja: „Ztoty Rog“. Codziennie 
ciesząca się niesłabnącem powodzeniem wielka 
rewja „Publiczność ma_głos* z A. Cielecką, M. 
Szczęsną, J. Hellen, Z. Ernestówną, M. Dobro- 
wolskim Z. Bogdańskim i Z. Żadejko na czele. 
Zespół Żadejko — Girls. Początek o godz. 8 i 10 
wieczór. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
SOBOTA 12 maja. 

16.00—16.15. Chwilka litewska 16.15—16.30. 
Komunikat Tow. Obrony Przeciwgazowej. 16.30— 
1655. Muzyka z płyt gramofonowych. 16.35—17.15. 
„Uprawa cebuli w naszych warunkach* odczyt z 
działu „Rolnictwa* wygłosi instruktor ogrodn. 
Jan Krywko. 17.20—17.45. Transmisja z Warszawy. 
„Radjokronika* wygłosi dr. Marjan Stępowski. 
17.50—18.15. „Kącik dla pań* wygłosi Ela Bun- 
clerowa. 18 15—19.00. Audycja literacka. „Wesele 
na Wileńszczyźnie" obrazek radjofoniczny w 3-ch 
częściach w układzie i wykonaniu uczniów gim- 
nzzjum im. Ad. Mickiewicza w Wilnie. 19.00—19.25. 
Gazetka radjowa. 19.25—19.30. Sygnał czasu i roz- 
maitości. 19.35—20.00 Transmisia z Warszawy. 
„Ferdynand Gostel* odczyt z cyklu „Portrety li- 
terackie* wygłosi red. Zdzisław Dębicki. 20.30— 
22.00. Transmisja z Warszawy. Operetka O. Straus- 
sa „Czar walca*. 2205. Komunikaty P. A. T. 
22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji „Oaza” w Warszawie. 

NIEDZIELA 13 maja. 
1015. Transmisja nabożeństwa z katedry 

wileńskiej na całą Polskę. 12,00. Transmisja z 
Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjac- 
kiej, Komunikat lotniczo-meteorologiczny oraz 
nadprogram. 12.10. Transmisja porasku symfonicz- 
nego z Filharmonji Warszawskiej. 14.00—15.00. 
Transmisja odczytów Rolniczych z Warszawy. 15.00-- 
15.15. Transmisja z Warszewy. Komunikat meteo- 
rologiczny oraz nadprogram. 15.15—17.20. Trans- 
misja koncertu symfonicznego z Filharmonji War- 
szawskiej. 1810—18 35, Odczyt w języku litew- 
skim wygłosi Józef Kraunajtis. 18.35—19.00. „O 
Andrzeju Towiańskim* odczyt z działu „Litera- 
tura* wygłosi sekrt. U. S. B. Walentyna Horosz- 
kiewiczówna. 19.00—19.25 Gazetka radjowa. 19.25— 
19.30. Sygnał czasu i rozmaitości. 19.30—19.55. 
„Wilno w II połowie XIX wieku* odczyt z działu 
„Historja* wygłosi prof. U. $. B. Kazimierz Cho- 
dynicki. 20.00—20.25. Transmisja z Warszawy. 
„Chiny ich przeszłość i teraźniejszość” odczyt VI 
wygłosi prof. Bohdan Rychter. 20.30—22:00. Kon- 
cert wspólny stacji Wilno i Warszawa. 22.05. Ko- 
munikat P. A. T. 22.30—23.30. Transmisja muzyki 
tanecznej z Warszawy. 

Gramofon radjostacji wileńskiej. 
Czyniąc zadość życzeniom  najszerszych 

rzesz r»djosłuchaczów wileńskich, Polskie Radjo 
w Wilnie nabyło najlepszej marki gramofon wraz 

z edapterem, umożliwiającym transmitowanie mu- 

zyki z płyt wprost na antenę. Radjostacja nasza 
zaopatrzyła się jednocześnie w odpowiedni dobór 
najnowszych płyt oraz zapewniła sobie na przy- 
szłość ich dostawę z firmy Józef Weksier w War- 
szawie. Muzyce gramofonowej poświęcone będą 
niektóre przerwy oraz pewne Specjalne audycje 
wieczorne. 

fa wileńskim kruka. 
— Katastrofa samochodowa. Na ul. Anto- 

kiewicza ul. Ostrobramska 15, zderzyło się £ au- 
tobusem nr. 14108, nalefącym do Jadwigi Kwiat- 
kowskiej ul. Chocimska 44. Wskutek zderzenia 
się obie maszyny zostały uszkodzone i niezdatne 

do dalszej jazdy, Wypadków z ludźmi nie było. 
— Nietrzeźwy dorożkarz. Kazimierz Olma- 

ciański Równe Pole 1, będąc w stanie nietrzeźwym 
najechał swoją dorożką na Janinę Kowalec ul. 

św. Ignacego 12, która doznała lekkich obrażeń 

cielesnych. Dorożkarza Ulmaciańskiego zatrzy- 
mano. 

— Zaginieni. Wanda Łukaszewska ul. Ja- 
kóba Jasińskiego 11, zameldowała, że służąca jej 
Adela Pilwinówna lat 27, wyszła z domu i do- 
tychczas niepowróciła. 

— Konstanty Iwanow, lat 14, wychowanek 
schroniska P. Z. P. im. Piłsudskiego wyszedł z 
tego schroniska i dotychczas nie powrócił. 

finałowe walki w cyrku. 
„Maska'* pokonał Sztekkera. 

Na czoło codziennie przewijającej się przed 
widzami cyrku galerji żywych karjatyd wysuwa 
się „król nelsona* — Pinecki, a dalej niewątpli- 
wie najprzystojniejszy (tak twierdzą panie) — 
Polak Sztekker. 

Onegdajszy wieczór pełen był elektryczne- 
go napięcia. t 

‚ \ pierwszej parze zadebiutował bułgarski 
zapaśnik Ferestanoff. Już w pierwszem spotkaniu 

Bułgar dał poznać się jako zapaśnik bardzo do- 
bry. Zdaje się. iż będzie on groźnym przeciwni- 
kiem dla asów obecnego turnieju. 

Swego przeciwnika Orłowa pokonał on w 
15 min., zdobywając uznanie licznie zebranej 
publiczności. 

Następne zkolei spotkanie rozstrzygające 
między Sztekkerem a „Maską* od pierwszej 
chwili podnieciło publiczność. 

Zapašnicy od pierwszej chwili walczyli o- 
strożnie, a każdy chwzt ich był planowy. Górne 

sfery nie szczędziły okrzyków zachęcających 

Sztekkera do zwycięstwa. W 23 min. Sztekker 
przerzutem przez głowę rzucił Nieznajomego 
na łopatki, który jednak zdołał wysunąć się za- 
rzucając nogi na górną linę. 

Wśród ogłuszających ryków publiczności 
sędziowie uznali porażkę za nieważną. Poraz 
drugi zwarli się dwaj siłacze, tym razem szczę- 

ście sprzyjało „Masce“ — schwycony na „sOu- 
plesse* przygniótł ciężarem swego ciała Sztekke- 

ra na łopatki. Galerja zawyła, domagając się 
nieuznania walki. Burzę uśmierzyło oświadczenie 
arbitra, iż sprawiedliwość nakazuje udzeelić po- 
rażkę Sztekkerowi. 

Prohsska pokonał Willings w 17 min. 
Dziś, w sobotę walczą: Czarna Maska — 

Prohaska, decydująca Sztekker — Ferestanoff i 
dawno oczekiwany rewanż decydujący Pineckie- 
go z Poschofem. * 

SPORT. 
Kolarstwo. 

Otwarcie sezonu cyklistów. 
Wil. T. Cyklistów organizuje na otwsrcie 

sezonu w dniu 13 maja o godz. 15.30 na boisku 
sp. 6 p. p. Leg. zawody kolarskie, na program 

których złożą się następujące konkurencje: 1) 
bieg otwarcia, 2) bieg australijski, 3) bieg nie- 
stowarzyszonych, 4) bieg seniorów, 5) bieg głów: 
ny, 6) bieg juniorów, 7) bieg pocieszenia. 

  

RUCH STRZELECKI. 

— Ogólny zjazd delegatów oddzia- 
łów Związku Strzeleckiego. Dnia 13 b. m. 
w Warszawie odbędzie się ogólny, zjazd 
delegatów oddziałów Związku Strzeleckiego. 

Oddziały, posiadające mniej niż 50 

członków, wysyłają po jednym delegacie, 

zaś oddziały posiadające ponad 50 człon- 
ków, wybierają po dwóch delegatów. W 
powyższym zjeździe wezmą udział związki   kolskiej naprzeciw domu nr. 37, auto osobowe 

mr. 14239 prowadzone przez szofera Witolda Mar- | strzeleckie z województwa wileńskiego. 
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Dziś! porywający 
Kino-Teatr Oddawna oczekiwana naj- 

większa sensacja sezonu. Miłość Joanny Ne dramat ® /& 

GARAŽ 
do wynajęcia od zaraz. 

słynnej na całym świecie powieści Jiji Erenburga, W rol. gł.: Edyta JEHANNE, Brygida 

HELM i Urno HENNING. Tragiczny splot miłości i obowiązku. Prowokacje czrezwycza - 
Bernardyński 8. 1520 

ZGUBIONĄ o 
książkę wojskową, wyd. w ` 
r. 1925 przez P. K.U. Wil- 
no—miasto, na imię Jana 
Mikuckiego uniewažnia m 

ATS | owy daje sanato- 
rjum „Salus” d-ra Kupczy- 
ka, Kraków, Szujskiego 11. | 
Tel. 1295. Przyrodoleczni- | 
ctwo, najnowsze systemy | 
dvietetyki. 1233-8 

'Buchalter- 

kierownik | 
przyjmie posadę i na wy- | 
jazd. Wieloletnia praktyka | 
bankowa, handlowa i spół- 

dzielcza. 

Wymagania skromne. 

Zgłoszenia do Administra- 
cii sub. K. W. 1519 

  

1524-3 „IGbIÓŻ” 
ul. Wileńska 38. 

CH. KONIK 
z 20-to letnią praktyką w miejscowych gimnazjach 

udziela lekcyj rysunków 
i przygotowuje do średnich i wyższych szkół w tymże za- 

kresie. Przyjmuje od 5—7 wieczór. Ul. Dobroczynna 4—7. 

Ujawnienie tajemnic agentur sowieckich 
1527 

jek. Zażarte wałki między czerwoną a białą armią. 

zagranicą. Miłość w krwawych oparach rewolucji. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15. (horoky weneryczne i skórne. 
Elektroterapia,  diatermja, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiej 9—2 i 5—7. 1492 

Akuszerka 

Harja Braeaina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
w, Zdr. Nr3093 | 1491 

Br. Kenigsherg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

9—12 i 4—8. 
Mickiewicza 4. Tel. 1090. 

W.Z.P. 39 ‚ 1490 

Do: wydzierżawienia 
w Nowo-Wilejce naprzeciwko 

t K Dziś! Najwspanialszy superszlagier sezonu, w którym ujrzymy 3 gwiazdy ekranu: ulu- 

INO „ „| bleńca kobiet JOHNA GILBERTA (bohater filmów „Wielkiej parady” i „Symfonii zmy- 
“ * Ра 4 

„Polonj a si6w“), przepiėkną ELEONORĘ BOARDMAN i znan. CAROLA DANE w cbrazie p.t.: 

Bardelis ksiąžę milošci. 
Początek 0 g. 5-ej, ostatni 10.30. 

1525 

Tylko dla dorosłych. Wielki film erot.-salon. p.t. 

Wiełki dramat towarzyski w 12 akt. 

  

  

  

- Laboratorjum »» 

M. E. Abramowicz i В. Benigshery 
ANALIZY krwi, moczu, plwocin i t. d. 

ul. Mickiewicza 4 — Wilno — ul. Szopena 8. 

Mickiewicza 22. 

KINO 

„BIGADIŁKY” 
UL. WIELKA 42. 

Dziś poraz pierwszy w Wilnie. 

Romans w slepingu... Główne role kreuje zespół najśw. arty- 

stów: Marcela Albani, Mady Chrystans, Bruno Kastner i Wiktor Jansen. Kabarety! Va- 

rietel Nocne danciagi! Wspaniały dramat wystawowy z nocnego życia współcz. młodzieży. 

Nadorogram: komedja w 4 akt. Początek O 4, w Święta o 1. Ceny nie podwyższone. 1526 

„KINO | Tylko 2 dni 

12 i 13 maja 
„EDEN od g. 1 do 9 wiecz. 

ul. Wielka 36. | spjngę kinematograic. 
Od da. 11 do 15 maja r. b. włącznie będą wyświetlane filmy: 

dramat maleńkiego serduszka w 8 akt. W ro- 

  

    Ecole Pigier de Paris 
Pensjonat dla młodych panien w pobliżu Paryża (20 min.). 

Dobre odżywianie, świeże powietrze. Avenue 11, No- 

vembre 18. LA VARENNE (Seine). Stenografia, 

Ę handlowość i język francuski, 515 

„POGOŃ 
Sp. z 0. G. 

Od g. 9-ej gošcinne występy rosyjskiego teatru „Tard“. 

ozis Człowiek powietrza 
Siemiona Juszkiewicza. 

Ceny przystępne—od 50 gr. do 3 zł 
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1И0 
wydawnicze 

Miejski Kinematograf 

Kalturalno-Oświatowy 

(ul. Ostrobramska 5) 

Aadreć Rolane 
SALA MIEJS 

m Początek seans 

Dziewczę 

Następny program: 

Dziś! Najatrakcyjniejszy szłagier sezonu! Porywający 

ce łzy 
Nadprogram: PATHE REVUE Nr 2 w 1 akcie i PATHE 

Nr 2 w lakc. Orkiestra pod dyrekcją p.Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna 
о & 6, 8i 10. Ceny miejsc: 

„MOCARZ ŚWIATA". 

e.» lach główn.: Sandra Milowanow, Olga Day i 
JOURNAL 
od g. 5.30. 

parter 80 gr., balkon 40 gr. 

i zachwycający film na tle autentycz- 

DRUKARNIA „PAX” 
UL. Św. IGNACEGO 5, WIŁNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

DRUKARSKIE i INTROLIGĄTORSKIE 

dworca kolejowego budynek 
z ogrodem spacerowo-owoco- 
wym, odpowiednie miejsce na 
urządzenie zabaw, koncertów, 

kina lub t. p. 
Tamże do oddania góra żwiro- 
wa nadająca się ala urucho- 
mienia fabryki betonowej. Wia- 
domość: Wilno, Tatarska 10 
m. 3 od godz. 1—3. 1480-0 

Maturzysta 
poszukuje posady 

kancelisty. 
Oferty składać w Admini- 
stracji „Kuriera Wileńsk." 
pod Nr. 1283 1481-2 

Pobór. \ 
— Powiedz mi, Lejbuś, kie- Kino Kolejowe nego zdarzenia miłości jednego z monarchów współczesnych do czarującej modelki pary- SZYBKO i DOKŁADNIE. 

| skiej, miło: jące dramat w 12 

„Ognisko" |", mieści wwoniaei Nowoczesna Dubarry Jasser Ignacy „7 gidų ti abu kis 
stud. farm. U. S. B. unieważnia ska? 
zgubioną legitymację uniwer- — To zależy, mój Iciu, od 

sytecką. 1504-0 tego, kiedy cię policja złapie. 

akt. Rolę mo- 

(obok dworca | delki gra szampańska Marja CORDA. Rolę króla—olśniewająco piękny Francuz Jean Bradin. 
kolejowego). | Niebywały przepych wystawy. Początek O g. 5, w niedziele i Święta o 4. UWAGA. W kancelarji „Ogni- 

3 ska* przyjmują się zapisy do kółka operowego p: Worotyńskiego. 81467 

  

Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim*. 

  

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

I Administracja Jagielloūska 2, Tai, 99, > Ł. d 2—3 i le od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca 
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TY ter uje od 9—2 ppoł, oszenia przyjmują się Od 9 — Ż ppoł. I 7 — 9 wiecz. Konto czekowe „80.750. Drukarnia — ul. $w. Ignacego 

CENA PRENUMERATY! miesięcznie z odnoszaniem do demu lub przesyłką ą 4sł. Zagranicą 731. CENA OGŁOSZEŃ, xa wiersz milimetrowy przed tekstem -25 gr. w tekścio Li II str. — 30 gr, III i IV str. — 25 gr., za tekstem—10 i 
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