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Wiosenne | letnie matejaly na damskie sokni 

uży wybór 

w trmie Antoni Głowiński, Wileńska 27. 1506 1     

Dyskusja wyznaniowa. 
W ciągu ubiegłego tygodnia komisja 

buiżetowa Sejmu zajmowała się między 
iinemi budżetem Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Za* 
równo p. minister Dobrucki jak referent 
poseł Stypiński w swoich wstępnych prze- 
mówieniach nie wi< le czasu udzielili budże- 
towi wyznaniowemu, pomimo to wywołał 
on żywą dyskusję. Niemal połowa przemó- 
wień członków komisji poświęcona była. 
Sprawom wyznaniowym, dyskusja stała jed- 
nak na bardzo niskim poziomie, wykazu- 
iąc uderzający brak 'znajomości i głębszej 
oceny tych zagadnień u przemawiających 
posłów. 

Mówców można podzielić na dwie ka- 
L 2 tegorje: 1) przysięgłych obrońców działal- 

ności kleru, uznających zgóry za doskona- 
łe i nie podlegające krytyce to wszystko 
co od oficjalnych sfer kościelnych katolic- 
kich wychodzi, 2) przeciwników zasadni- 
czych, demonstrujących swój negatywny sto- 
Sunek do religji, jako czynnika i zagadnie- 
nia publicznego, albo też używających kwe- 
stje wyznaniowe za podstawę do stawiania 
rozmaitych zarzutów rządowi. 

Rzeczowej dyskusji właściwie nie by- 
ło, nie można bowiem zaliczyć do niej 
Przemówień posłów Czapińskiego, Kalinow- 
skiego i Putka, którzy swoje demonstracyj- 
ne wnioski opierali na cgólnikowych za- 

_Tzutach, dotyczących działalności kleru ka- 
telickiego, albo szczegółowo opisywali 
swoje drastyczne z nim konflikty. Miał 

_' Wprawdzie rację pos. Czapiński wskazując, 
że w pozycjach budżetu wyznaniowego 
tkwią wielkie zagadnienia, jednak tych za- 
gadnień objektywnie i szeroko nie ujął. 

Przemówienie posla Putka, odzna- 
czające się niezwykłą swadą oratorską, 
obfitowało w bardzo zajmujące szczegóły, 
Obrszujące stosunki pomiędzy władzą pań- 
Stwową a kościelną w Małopolsce Zachod- 
niej, nie mogło jednak również stworzyć 
podstawy do poważnej dyskusji już choćby 
że względu na osobę mówcy, oraz ogólnie 
znany stosunek jego do Kościoła. 

Przedstawiciele Bzzp. Bloku wogóle 
nie wzięli udziału w dyskusji, uważając 
słusznie, że zagadnienia wyznaniowe nie 
należą do komisji budżetowej. Oczywiście, 
nie oznacza to, aby nie miały one być 
Podniesione i omówione przy innej okazji 
w odpowiedniej komisji. Zdaje się jednak, 
Że niezmiernie trudno będzie utrzymać dy- 
škusję na poziomie rzeczowym, gdyż sto- 
Sunek stronnictw do tych kwestyj, jeżeii 
chodzi o Kościół Katolicki, jest albo zu- 
pełnie bezkrytyczny j uległy wobec cficjal- 
nych sfer kościelnych, albo, z drugiej stro- 
ny, nacechowany wybitnie elementami wal. 

z niemi, jeżeli nie z Kościołem jako 
takim. | 

Rzeczowe ujęcie zagadnień košciel- 
_ Rych ze sianowiska państwowego, wolne od 

_ Wszelkich predyspozycyj i całkowicie 
_ lUwzględniające religijne uczucia jednostek 
_. Oraz moralnei społeczne znaczenie religji, nie 
_ było wogóle dotąd w Polsce praktykowa- 

‚ Ne. Z jednej strony wszelka krytyka polity- 
_ €znej roli duchowieństwa jest uważana za 

| Walkę z Kościołem i religją, z drugiej 
_ Zaś sami krytycy swoją walkę z politycz- 
‚ Remi tendencjami kleru z łatwością prze- 
— Moszą na Kościół, jakoj taki. Należy się 

_. Spodziewać, że przedstawiciele Bloxu Bezp. 
Рой tym względem zdołają zapoczątko- 

Vač w Sejmie nowe metody pracy. Nie 
_ MOżną przecież wiecznie omijać pewnych 
‚ ® ważnych kwestyj dlatego tylko, że są 
- drażlywe. 

W Państwie Polsklem Kościół nie 
"Możę nie odegrywać bardzo poważnej roli 
_ Morajnej i społecznej. W świecie katoli- 

Sim istnieje przekonanie o wielkiej reli- 
Bljności ludności naszej. W dużym stopniu 

   
*st bardzo powierzchowna, przedewszy- 
m trądycyjno-obyczajowa i obrzędowa. 

  | to słuszne, jakkolwiek nie bez racji | 
Ё, Vale twierdzą niektórzy, że religijność ; 

| 

Ogromna większość episkopatu pol- 
skiego i niższego duchowieństwa jest zwią- 
zana ze stronnictwami, które ostatnio po* 
niosły w wyborach dotkliwą kięskę. Epi- 
skopat nie zawahał się rzucić na szalę 
walki politycznej całego swego wpływu, 
ogłaszając nazajutrz po rozpiseniu wybo- 
rów swój głośny list pasterski. Środek ten 
okazał się zawodnym i wykazał jedynie 
zastraszający upadek wpływu duchowień- 
Stwa na masy ludności wiejskiej. Stronni- 
ctwa polskie, zwalczające Kościół jako 
czynnik polityczny, (P. P, 5., Wyzwolenie į 
Stronnictwo Chlopskie) zdobyły w nowym 
Sejmie 130 mandatów, podczas kiedy 
stronnictwa popierane przez kier (Ch.-N., 
N.-D., i Ch.-.D) ze 170 mandatów w ро- 
przednim Sejmie zdołały zachować obec- 
nie zaledwie 60. 

Takie są owoce angażowania się du- 
chowieństwa w walki polityczne. Należy 
przypuszczać, że ta poważna przestroga 
wpłynie na zmianę stanowiska ducho- 
wieństwa, które niewątpliwie w pewnej 
swej części zupełnie nie solidaryzuje się z 
polityką swoich zwierzchników, uprawia- 
jących doniedawna podjazdową wojnę z 
rządem nie w imię interesów Kościoła, 
któremu z tej strony nic grozić, oczywiście, 
nie może, a w imię interesów swoich pu- 
pilów politycznych narodowej demokracji | 
z przyległościami. : 

Zastanawiającym był dotąd fakt, że 
Stolica Apostolska, której tendencje poli- 
tyczne tak: znacznie odbiegają od nacjona- 
listyczno- antyrządowej polityki uprawianej 
przez większość polskiego Episkopatu, nie 
przedsiębierze w stosunku do niego kro- |- 
ków conajmniej perswadujących, zwłaszcza 
po przykładzie francuskim z „Action fran- 
caise“. Jak się zdaje, przyczyną tego mu- 
siał być jakiś feler w informowaniu Waty- 
kanu i ocenianie przezeń stosunków pol- 
skich. Możiiwem jest również, że niesta” 
łość tych stosunków i niewyraźny charak- 
ter sejmowych koalicyj rządowych nie 
wzbudzał zaufania Watykanu do ciągłe 
zmieniających się gabinetów, u których 
trudno było dopatrzeć się jakiejś wyraźnej 
linji postępowania w stosunku do zagad- 
nień kościelnych. 

Rząd obecny jest dostatecznie "stalą 
wartością dla Watykanu, aby z nim móc 
ustalić pewne warunki współżycia Państwa 
z Kościołem, a osoba Marszałka Piłsud- 
skiego i jego przyjazny Stosunek z Papie- 
żem — dostateczną gwarancją, żę współ. 
życie to jest łatwe do osiągnięcia. Trzeba 
tylko, aby w Episkopacie polskim uzy- 
skały głos jednostki, umiejące oddanie isto- 
tnym interesom Kościoła łączyć z oby- 
watelską troską 0 dobro Państwa i z lo- 
jalnością wobec jego władz naczelnych. 

Głosowanie piątkowe nad budżetem 
katolickim w komisji wskazuje, że czas jest 
wilki po temu, aby moralne i społeczne 
znaczenie Kościoła Katolickiego uchronić 
od dalszego upadku w społeczeństwie. De- 
monstracyjne wnioski o skreślenie pozycyj 
budżetowych, opartych na Konkordacie zo- 
stały odrzucone nieznaczną większością 
13 głosów Jedynki, prawicy nacjonalistycz- 
nej i Ukraińców galicyjskich przeciwko 11 
głosom lewicy przy powstrzymaniu się od 
głosowania innych mniejszości. 

Wolno mniemać, że fakt ten dojdzie 
do wiadomości sfer watykańskich, a przy- 
czyny, które go wywołały, znajdą tam wła- 
ściwą ocenę. 

Testis. 
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Uchwalona na ostatniem posiedzeniu 
Rady Ministrów ustawa o amnestji z po- 
wodu 10-lecia odzyskania niepodległości 
Państwa Polskiego zawiera następujące 
ważne artykuły, które podajemy w stre- 
szczeniu: 

Art. 1. Dla upamiętnienia 10-lecia 
odzyskania niepodległości Państwa Polskie- 
go udziela się sprawcom, współwinnym i 
uczestnikom przestępstw amnestji na za- 
szdach, określonych niniejszą ustawą. 

Art. 2. Amnestja dotyczy właściwości 
sądów karnych, cywilnych i władz admi- 
nistracyjnych. _ 

Art. 3. Puszcza się w niepamięć i 
przebacza przestępstwa, popełnione ra 
obszarze województw lwowskiego, stani- 
sławowskiego, tarnopolskiego w r. 1916— 
1919. Artykuł ten dotyczy w pierwszym 
rzędzie przestępstw z okresu walk na te 
renie Małopolski Wschodniej. | 

Art. 4. Puszcza się w niepamięć i 
przebacza przestępstwa z roku 1918—19— 
20 na obszarze, gdzie obowiązuje kodeks 

Į karny rosyjski. Artykuł ten obejmuje prze- 
stępstwa popełnione z art. 100 do 110. 
lane przestępstwa, popełnione w walce о- 
rężnej przeciwko Państwu Polskiemu wy- 
łącza sie z amnestji, jak pozbawienie życia, 
nie jako czynność wojenną, dążenie do 
rozpowszechnienia komunizmu, przestęp- 
stwa wojskowe. 

wienia wolności, orzeczonej przez sądy za 
przestępstwa ujawnionego dążenia do roz- 
powszechnienia zasad ustroju komunisty- 
cznego lub ułatwienia w prowadzeniu tego 
ustroju przed 3 maja 1926 r, albo popel- 
nione przed 3 maja 1928 roku przez OSo- 
by, które w chwili popełnienia czynu nie 
ukończyły lat 17. Amnestja nie stosuje się 
wobec obywateli niepolskich za działania 
komunistyczne w wojsku przez osoby, 
względem których orzeczono kary pozba-   wienia wolności ponad 4 lata. 

  Ceny detaliczne. | | 
ZVSZYWANĄ PODESZWĄ NS35-41 zł. 5.40. |8 
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_ Ustawa o amnestji. 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Art. 6 W granicach określonych art. 
8, puszcza się w niepamięć i przebącza po- 
pełnione przed 3 maja 1928 roku wykro- 
czen'a administracyjne i porządkowe bez 
względu na rodzaj i wymiar kary przestęp- 
stwa, w których ustawa przewiduje pozba- 
wienie wolności do trzech miesięcy. Prze- 
stępstwa popełnione w treści druku, o ile 
druk jest zamieszczony w czasopismach 
wydawanych zgodnie z obowiązującemi 
przepisami. Przestępstwa nieposzanowania 
władz oraz zniewagi urzędników i funkcjo- 
narjuszów państwowych. Postępowanie w 
tych sprawach nie będzie wdrożone i wdro- 
żenie będzie umorzone. 

Art 7. w granicach, określonych przez 
art. 8 darowuje się lab łagodzi kary za 
przestępstwa przed 3 maja 1928 admini- 
stracyjne i porządkowe, bez względu na 
rodzaj i wymiar grzywny i kary pozbawię- 
nia wolności w rozmiarach, nieprzekracza- 
jących 3 miesięcy. Kary za nieposzano- 
wanie władz, orzeczone przez sądy karne 
pozbawienia wolności w rozmiarach powy- 
żej trzech miesięcy, lecz nieprzekraczające 
1 roku. Więzienie dożywotnie zosta- 
nie zamienione na więzienie do lat 15, 
Kara Śmierci na ciężkie dożywotnie wię- 
zienie. _ 

Art. 8. Z amnestji wyłączone są dzia- 
łania szpiegostwa na rzecz innych państw, 
przestępstwa wojskowe, podżeganie do bun- 
tów wojskowych, uchylanie się od służby 
wojskowej, jeśli sprawca w tym celu opu- 
Ścił granice państwa, pozbawienie życia 
człowieka z zemsty lub chęci zysku, roz- 
bój, fałszerstwo pieniędzy, stręczenie do 
nierządu, przestępstwa materjalne urzędni- 
ków państwowych. Amnestja nie dotyczy 
przestępstw, należących do właściwości 
władz skarbowych jak kary dyscyplinarne 
za przewinienia wojskowych osób. 

Amnestja wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 
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poleca Ni. Glezer, Gdańska 6, tel. 421 

Dzień polityczny. 
(Talejon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj rano minister Reform Ко!- ' nych prof. dr, Witold Staniewicz wyjechał z Warszawy do Katowic. Tam weźmie u- dział w otwarciu i pierwszym dniu obrad zjazdu komisarzy ziemskich województwa śląskiego, który będzie obradował 13, 14 i 15 maja, „R _ Następnie minister uda się na Śląsk Cieszyński dla zbadania stanu prac nad li- kwidacją serwitutów w dobrach Komory Cieszyńskiej. Minister przywiązuje tu SZCZE- gólną wagę do sprawy połonin i tworze- nia pastwisk górskich, posiadających o- gromne znaczenie gospodarcze @а miej- scowej ludności. Do Warszawy minister | powróci we wtorek. (Pat). z” 
% 

  
  

W dn. 11 b. m. odbył się w M-stwie Reform Rolnych zjazd kierowników refera- tów meljoracyjnych Okręgowych Urzędów Ziemskich. Zjazd zwołany został w związ- ku z wejściem w życie rozporządzenia Pre- | zydenta Rzeczypospolitej o przeprowadza- niu meljoracyj oraz dokonywanej przez ъ Urzędy Ziemskie rozbudowy ustroju rol- nego. (Pat). 3a 

Prezes Banku Gospodarstwa Krajo- wego gen. Roman Górecki przyjedzie 13 «m. na kilkudniowy pobyt do Łodzi ce- lem przeprowadzenia lustracji tamtejszego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zetknięcia się z tamtejszemi sferami | gospodarczemi. (Pat). 

1 kliwy kowieńskiej | 
Powrót gen. Daukantasa z urlopu. 

KOWNO, 12.V (Ate). Wczoraj rano po- wrócił z urlopu min. Soraw Wojskowych gen. Daukantas, który był witany bardzo 

  

uroczyście. Po przybyciu gen. Daukantas odwiedził prezydenta Smetonę i premjera 
Woldemarasa. 

4 Rosji Sowieckiej 
Król Afganistanu w Kronsztadzie 

RYGA, 12.V. (Ate). Król Afganistanu przybył na torpedowcu sowieckim do Kron- sztadtu, gdzie odbyła się wielka rewja so- wieckiej floty bałtyckiej. : 
Sowieckie okręty oddały na cześć króla salwę honorową. 
Król w towarzystwie komisarza Wo- roszyłowa | Karachana udał się na pokład krążownika „Marat“, К!бгу zwiedził, a na- stępnie przyglądał się ćwiczeniom kron- sztadzkiej artylerji. ` 

Moskwa we fraku. 
Korespondent moskiewski „Deutsche Algem Zeit* opowiadając o przyjęciu, ja- 

kiego doznał król Aman-Ulizh: Chan w 

go przyjęcia. 
Zaproszenie na bankiet urządzany przez Cziczerina na cześć króla Ammana- Ullaha-Chana były rozesłane telefonicznie z zaznaczeniem, iż zaproszeni mają się zjawić we frakach. 
Dla całego szeregu dostojników so- | a zamówiono na koszt państwa 

raki. - 
` Wielu innych urzędników zjawiło się | na bankiet w smokingach, ajedynie Kalinin przybył w tużurku. 

W czasie bankietu przygrywał „jazz- band“ —šcišlę „burżuazyjna” rczrywka, któ. ra według słów korespondenta cieszy się w socjalistycznem państwie coraz większam   po em i powszechnością. 

Moskwie— przytacza ciekawe szczegóły te- | 
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Zakończenie rokowań w Kownie. 
Ostatnie posiedzenie. 

12.V. (Pat). Lietuwos Ai- | polską ze swemi zapatrywaniami w sprawie 

wręczenia projektu paktu O nieagresji. Na 

roz- | tem samem posiedzeniu ustalone będą w 

KOWNO, 
das donosi, że ostatnie w Kownie ogólne 
posiedzenie komisji polsko-litewskiej | 

      

pocznie się o godz. i6-tej. Na posiedzeniu | ostatecznej formie różnice zdań zachodzą- 
tem delegaci litewscy zaznajomią stronę ce pomiędzy obu stronami. 

Wyjazd delegacji polskiej. 

KOWNO, 12-V. (Pat). W nocy z soboty 
na nedzielę o 5-ej rano delegacja polska z 
przewodniczącym swym p. Hołówką opuszcza 

Kowno i przybędzie do Warszawy w niedzielę 

wieczorem pośjiesznym pociągiem gdańskim. 

Bilans konferencji kowieńskiej. 

KOWNO, 12. V. (Pat.) Po zakoń- 
czeniu rokowań, przewodniczący delegacji 
polskiej p. Hołówko udzielił przedstawi- 

ciełowi Polskiej Agencji Telegraficznej wy- 

wiadu w sprawie przeprowadzonych w Ko- 
wnie rokowań. Znaczenie naszego tygo- 
dniowego pobytu w Kownie—mówił p. Ho- 
łówko— polega przedewszystkiem na tem, 
że zamiast dotychczasowej metody przcy 
przy pomocy not lub za pośrednictwem 

stron trzecich rozpoczęliśmy bezpośrednie 
rozmowy, które odbywały się w atmosfe- 
rze faktycznego bzdania materjałów i wza- 
jemnych pretensyj i przy bezpośredniem 
zetknięciu się bliższem zrozumiano i Gd- 
rzucono powstałe przez tyle lat, braku bez- 
pośredniej styczności wzajemne fałszywe 
opinie i uprzedzenia. 

szym dla nich szacunku. 
skarżają nas, że myślimy © 

Litwini naszego paktu o nieagresji 

nie przyjęli. Sądziliśmy, że składając nasz 
projekt damy Litwinom zapewnienie O na- 

Litwini wciąż ©- 
militarnej in- 

wazji na Litwę w obecnych jej. granicach. 

Nasz projekt temu mniemaniu kategory- 

cznie kładzie kres. Jeżeli jednak Litwini 

chcą za pomocą paktu o nieagresji podno- 

sić sprawę wileńską, to zacznie się stara 

historja, która do niczego pozytywnego 

nie doprowadzi. Obecnie będziemy Ocze- 

kiwać na przyjazd delegata litewskiego, 

przewodniczącego komisji ekonomicznej 

d-ra Zauniusa do Warszawy. O losach 

zaczętych w Królewcu prac zadecydują 

konferencje warszawska i berlińska. 

Następna konferencja 25 czerwca. 
KOWNO, 12.V (Pat). Polsko-litew- 

ski komunikat urzędowy o przebiegu 
rokowań w dn. 12 maja. 

Polsko-litewska komisja bezpieczeń- 
stwa i odszkodowania za przeszłość o©d- 
była posedzenie plenarne dn. 12 maja. 
Przewodniczył Hołówko. Komisja przy- 
jęła do wiadomości prace wykonane 
przez podkomisję odszkodowań. Strona 

Litwa a pakt 
KOWNO, 12-V. (Pat). „Lietuvos Aidas" | 

donosi z dobrze poinformowanego źródła, że 
przerwane dziś obrady polsko-litewskiej komi- 
sji w Kownie wznowione będą w niedługim 

litewska doręczyła stronie polskiej od- 

powiedź na polski projekt o nieagresii, 

oraz na projekt konwencji koncyljacyjnej 

i arbitraźowej. We wspólnem porozumie- 

niu zostało ustalone, że następne spot- 

kanie komisji bezpieczeństwa i cdszko- 

cowania odbędzie się w Kownie 25-g0 
czerwca. 

o nieagresji. 
czasie. Delegacja litewska po rozważen'u pro* 
jektu układu o nieagresji orzekła, że zarówno 

się do przyjęcia. 

Rejterada Woldemarasa. 

KOWNO, 12.V (Pat). W dniu dzisiej- 
szym premjer litewski i minister Spraw 
Zagranicznych Woldemaras przyjął na dłuż- 
szem posłuchaniu bawiącego tu przedsta- 
wiciela „Epoki* i „Ilustrowanego Kurjera 
Codziennego" p. Wrzosa, któremu cświad- 
czył między iunemi: Planum konferencji 

polsko-litewskiej zbierze się w Królewcu 
po zakończeniu obrad wszystkich trzech 
wyłonionych tam komisyj. Plenum to mo- 
że się zebrać — oświadczył dalej Woldema- 

ras—jednak także i w tym wypadku, gdy” 
by jedna z komisyj tego zażądała. Odnoś- 
nie do oświadczenia wobec przedstawicieli 
prasy zagranicznej w sprawie uwag wygło- 
szonych przez przewodniczącego delegacji 

polskiej Hołówkę, który oświadczył, że 
Polska pragnie istnienia niepodległego pań- 
stwa litewskiego, co zrozumiano opacznie 

jako chęć wbicia klina między Rosją a 
Niemcami, Wołdemaras przyznał, że istot- 
nie mógł źle zrozumieć słowa p. Hołówki. 

Pożegnalna antypolska demonstracja. 
KOWNO, 12-V. (Pat). Zapowiadane już | 

od tygodnia demonstracje antypolskie z okazji 
pobytu delegatów polskich w Kownie dotych- 
czas, jsk można było wnioskować z iaformacyj 
tute| szych dzienników, tłumione były w zarod- 
ku przez litewskie władze policyjne. W przede- 

jednak do skutku. Dziś o godz. 8-ej wieczorem, 
gdy delegaci polscy powrócili po zakończeniu 
obrad komisji do hotelu „Metropol* zebrała 
się przed hot.l.m grupa młodych ludzi w licz- 
be kilkunastu, którzy wznosili wrogie okrzyki. 
Demonstracja trwała kilka m'nut.   dniu odjazdu delegatów polskich doszły one 

Proklamacja na murach uniwersytetu kowieńskiego. 
(Tel. od wł. kor. z Rygi). 

_ _ Podczas przedstawienia w operze 
litewskiej, na której była delegacja ро!- 
ska (konwojowana przez władze bezpie- 
czeństwa z hotelu do teatru i z powro- 
tem w obawie przed wrog'emi demon- 
stracjami), w czasie artraktu, do loży, 
w której znajdowała się delegacja, wszedł 
profj uniwersytetu kowieńskiego Herba- 
czewski, witając się ze znanym mu z cza-| 

  

sów jego pobytu w Warszawie, p. Ho- 
łówką. 

Fakt powyższy był przyczyną uka- 
zania się na murach uniwersytetu pro- 
klamacji, w której prof Herbaczewski 
nazwany jest „zdrajcą Ojczyzny*. Pro- 
klarzacja żąda usunięcia prof. Herba- 
czewskiego nietylko z uniwersytetu, ale 
i z Litwy. 

  

Konilikt chińsko - japoński 
Jsponja opanowała Tsi-Nan-Fu. 

LONDYN, 12-V. (Pat). Depesze z Chin do- 
noszą o całkowitem opanowaniu Tsi-Nan-Fu 
przez wojska jspońskie. Dalej depeszują, że 
Czang-Kai-Szek nie odpowiedział jeszcze na we- 

zwanie Czang-Tso-Lina do zaprzestania wojny 
domowej mimo, że wojska pólnocie cofnęły się 
zgodnie z propozycją Czang-Tso-Lina. 

Interwencja Ligi Narodów. 

TOKJO, 12-V. (Pat). W kołach rządowych 
słychać, że interwencja Ligi Narodów w sprawie 
japońsko-chińskiej mogłaby tylko doprowadzić 
do pogorszenia się stosunków między Japonią a 

Ligą Narodów. Rząd japoński ma poinformować 
członków Ligi o swem stanowisku w sprawie 
postępowania rządu nankińskiego. 

Za kulisami rokowań z Niemcami. 
BERLIN, 12.V (Pat). „Vorwaerts“ о- 

mawiając stan obecny polsko-niemieckich 
rokowań handlowych stwierdza kategorycr- 
mie, że niemieckie stronnictwa prawicowe 
z obawy Land, bundu iz uwagina zbliżają- 
ce się wybory, nie życzą sobie zawarcia 
traktatu handlowego z Polską, oraz że 
rząd niemiecki świadomie sabotuje roko- 
wania handlowe z Polską. Interesy par- 

Anglja, a pakt 
LONDYN, 12.V (Pat). W kołach po- 

litycznych wyrażają przekonanie, że prze” 
mówienie ministra Austina Chamberlaina 
wygłoszone w Izbie Gmin na temat ame- 
rykańskiego paktu przeciswojennego i jego 

tyjne, wynikające z walki o władzę w rzą- 
dzie, są dla niemieckich stronnictw prawi- 
cowych ważniejsze, aniżeli interesy nie- 
mieckiej konjunktury handlowej, które dziś 
właśnie ze względu na ich siłę kupna Pol- 

ski stwierdzają konieczność nawiązania 
przyjaznych stosunków handlowych ze 
wschodnim sąsiadem Niemiec. 

amerykański. 
przewidywania co do charakteru odpowie- 
dzi rządu brytyjskiego zrobiły dobre wra- 
żenie zarówno w Stanach Zjednoczonych 
jak we Francji. 

Szowinistyczne alarmy. 
BERLIN, 12. V. (Pat.) Prasa nacjona- 

listyczna hugenbergowska z „Lokal Anzei- 
ger“ na czele występuje z alarmującemi 
artykułami, gwałtownie atakującemi pro- 
fesora Sorbony i przewodniczącego fran- 
cuskiej ligi obrony praw człowieka i oby- 
watela, Wiktora Bascha, który przemawia- 

jąc wczoraj w sali Sejmu praskiego na 

zebraniu niemieckiej ligi obrony praw 

ten akt jak i umowa arbitrażowa nie nadają 

człowieka i obywatela, oświadczył między 
innemi, że sprawa korytarza polskiego 
może zostać rozwiązana tylko па drodze 
pokojowej, przyczem Niemcy nie powinni 
zapominać o tem, że ludność korytarza 
jest czysto polska, że niema tam prawie 
zupełnie Niemców. 

    
  

   

Prace 

We wtorek 15 b. m. odbędzie się po- 
siedzenie plenarne Sejmu, które ze wzglę- 
du na porządek dzienny zapowiada się 
dość burzliwfe, albowiem pierwszym z 
punktów porządku dziennego jest sprawa 
wydania sądom posła komunistycznego 
Sochackiego. Komisja regulaminowa w bie- 
żącym tygodniu postanowiła wydać Sochac- 
kiego sądom. Obecnie sprawa wypłynie na 
plenum, gdzie niewątpliwie komuniści ze 
swymi komunizującymi przyjaciółmi posta 
rają się o to, aby demonstracja przeciwko 
wnioskowi o wydanie sądom pos. Sochac- 
kiego była jak największa. 

Przemówienia przedstawicieli 
rządu. 

WARSZAWA, 12.V. (Pat) W sejmo- 
wej komisji budżetowej zanim  przystąpio- 
no do głosowania nad budżetem Minister= 
stwa Spraw Wewnętrznych, przemawiali 
jeszcze przedstawiciele rządu. 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
Jaroszyński podniós!, iż liczba urzędnizów 
w Ministerstwie od r. 1921 do r. 1924 
malała, zaś od r. 1924 do 1927 wzrasta 
od r. 1927 znów maleje. 

Rząd stawiał zawsze postulaty mak- 

symalne a komisja etaty obcinała, aai 

rząd jednak ani komisja nie miały Ścisłych 

chaniczne. W r. 1927 sam rząd wniósł już 

o redukcję, gdyż do tego czasu mógł usta- 

lić jstótne potrzeby urzędów. Liczba spraw 
w urzędach jest olbrzymia i przeciąża u- 

na podstawie studjów. Redukcja dalsza do- 

f prowadziłaby do dezorganizacji admini- 

ności. 
Redukcja policji byłaby możliwa w 

razie zmniejszenia jej funkcyj, ale do prze- 

kazania szmorządom policji porządkowej 
nie jesteśmy jeszcze przygotowani. W 

M-stwie jest tendencia do nieprzeciąžania 
policji funkcjami, które do niej nie należą. 

Co się tyczy rozjazdów, to M-stwo dąży 

do tego, ażeby urzędnicy mogli dużo jeździć 

dla kontrolowania urzędów na miejscu. U- 

posażenie rzeczowe urzędów nie postępuje 

naprzód od 1919 r. dlatego rząd sprzeci- 

wia się wnioskom o redukcję personalną 

i preliminowsnych wydatków. 
Następnie zabrał głos wice-minister 

Skarbu Grodyński. Sprzeciwia się on wnio- 

skowi posła Dąbskiego o utworzenie no- 

wej pozycji na pomoc lekarską dla ubogiej 

ludności wnioskowi o skreślenie z docho- 

dów udziału samorządu w koszt:ch utrzy- 
mania policji.” 

Głosowanie—Liczne skreślenia. 
Komisja przystąpiła do głosowania. 

W dochodach przyjęto wniosek posła Ba- 
gińskiego (Wyzw.) i Pragera (PPS) o 
zmniejszenie kwoty kar administracyjnych 
z 3.900.000 na 1.000000. Dotację mono- 

polu spirytusowego na walkę z alkoholiz- 
mem zwiększono na 335.000 zł. w uzgod- 

mieniu z rządem. Udział samorządów w 

kosztach utrzymania policji, w kwocie 
2.000 000 zł. na wniosek Bagifiskiego skre- 
ślono. W wydatkach na uposażenie w za- 
rządzie centralnym skreślono 135.874 zł 

Następnie 1l-tu głosami przeciwko 
10-ciu skrešlono cały fundusz dyspozycyj- 
ny M-stwa Spraw Wewnętrznych, wynoszą- 

cy 6 000.000 zł. Dzlej w działe „wojśwódz- 
tea i starostwa* skreślono z uposażenia 
kwotę 1.416.551 zł. Skreślono w. tymże 

Mowa mec. Honigwilla. 

Mec. Honigwill dowodzi, że z pośród 
wszystkich ziem Rzeczypospolitej najbardziej 
zostały wojną zniszczone ziemie litewsko- 
białoruskie. Ludność w wielu miejscowo- 
ściach bez dachu nad głową, kryjąca się 
w wilgotnych ociekających wodą zięmian- 
kach długo borykała się, a nawet i dziś 
jeszcze się boryka z najskrajniejszą nędzą. 
Jeżeli do tego dodać specyficzne waruaki 
tutejsze, a więc słabą wydzjność ziemi, ni- 
kłą jej kulturę i wogóle głód ziemi, wyda- 
je się zupełnie zrozumiałem, źe idea komu- 
nistyczna znajdywała na ziemiach litew- 
sko-białoruskich wielu zwolenników. W 
tych warunkach o poddaniu mas włościań- 
skich zamieszkujących te upośledzone zie- 
mie jakiejś dyscyplinie partyjnej bez zabar- 
wienia ultra radykalnego, nie było mowy. 
Mojem zdaniem Hromadzie przypadła w u- 
dziale ciekawa rola. Hromada była dla mas 
włościańskich czemś, w rodzaju szczepion- 
ki, zwalczającej zarazę komunistyczną. Ma- 
sy bowiem, które zostały opanowane przez 
Hromadę nastawiały się w większości wy- 
padków wrogo do wszelkich wysiłków ko- 
munistycznych. Komuniści widzieli grożące 
im niebezpięczeństwo i w swoich organach 
niejednokrotnie nawoływali do zawojowa- 
nia „Hromady“. 

Następnie mec. Honigwill przechodzi 
do obrony poszczególnych - oskarżonych 
odpierając między innemi tezy aktu o- 
skarżenia odnośnie do dokumentu, napisa- 
nego przez G. P. U. w Połocku. Mec. Ho- 
nigwill stara się dowieść, że dokument ten 
został specjalnie spreparowany dla sądu,   

danych i przesunięcia te były czysto me- 

rzędników. jeżeli więc rząd domaga się 
pewnej liczby etatów, to czyni to obecnie 

stracji i źle odbiłaby się na samej lud- 

  

     

   

Sejmu. 
Plenarne posiedzenie Sejmu. 
(Telefonem od własnego korespondenta s Warszawy). 

Oprócz tego na posiedzeniu tem na- 
stąpi pierwsze czytanie ratyfikacji szeregu 
konwencyj zawartych przez rząd polski z 
innemi państwami. Między innemi ratyfiko- 
wany ma być układ między rządem pol- 
skim i rządem włoskim, dotyczący uregu- 
lowania długu, zaciągniętego przez Polskę 
u rządu włoskiego w roku 1926. Dalej ra- 
tyfikacja konwencji o nadzór nad handlem 
międzynarodowym bronią, amunicją i sprzę- 
tami wojennemi. Następnie deklaracja, do- 
tycząca zakazu używania gazów duszących, 
trujących, podpisana w Genewie w 1925 r. 

Obrady sejmowej komisji budżetowej. 
dziale jeszcze w $ „podróże służbowe i prze- 

siedlenia“ kwotę 400.000 zł. w $ „środki 
lokomocji" 132000 zł. w $ "wydatki biu- 
rowe* 2.642.000 zł. 

Wszystkie powyższe skreślenia doko- 
nane zostały na wniosek posłów Bagifi- 
skiego i Pragera. W dziale „służby zdro= 
wia” przyjęto 14-tu głosami przeciw 9 wnio- 
sek posła Dąbskiego o wstawienie 4 300 000 
zł. na pomoc lekarską dla ubogiej ludności. 
Sumę uposażenia w dziale policji państwo 
wej, wynoszącą w preliminarzu 87,734,250 
zł. zmniejszono na wniosek Bagińskiego o 
13 160.137 zł przy zmniejszeniu etatów o 
30%. Na wniosek tegoż posła wydatki oso- 
bowe w tym dziale zmnłejszono o 100.000 
zł. wydatki na podróże służbowe i prze- 
siedłenia zmniejszono 0 370.000 zł. inne 
wydatki o 49000 zł, kwotę na umunduro- 
wanie zmniejszono 0 78.000 zł. (dotyczy 
to pozycji na hełmy) kwotę na uzbrojenie 
wynoszącą 1314000 zł. zmniejszono o 
887,300 zł. skreślając w ten sposób zakup 
karabinów, bzgnetów, kajdan, kłódek, ła- 
downic i pasów, W dziale Korpusu Ochro- 
ny Pogranicza wnioski Dzierżawskiego 
(ZLN.) o różne zmniejszenia nie utrzyma- 
ły się natomiast na wniosek sprawozdaw- 
cy powiększono sumę na środki lokomocji 
i tabory o 194000 zł. 

Zmiana referenta. 

Na tem głosowąnie zakończono w 
drugiem czytaniu. Refarent poseł Polakie- 
wicz oświadczył, iż wobec poważnych 
skreśleń, nieuzasadnionych rzeczowo, nie 
może się podjąć referatu na plenum Sej- 
mu, prosi, ażeby nowa większość wyłoniła 
z siebie referenta. 

Przewodnicrący pos. Byrka stwierdza, 
że skreślenia ta stały się głównie na wnio- 
sek posłów Bagińskięgo i Pragera, wobec 
czego zapytuje, który z tych posłów po- 
dejmie się referatu. Po długim namyśle re- 
ferat budżetu M stwa Spraw Węwn. przyjął 
poseł Prager. 

Budżet M-stwa Spraw Wojsk. 

Z kolei komisja przystąpiła do dal 
Szej dyskusji nad budżetem M-stwa Spraw 
Wojsk. Wice minister gen. Konarzewski 
złożył dodatkowe wyjaśnienia w sprawie 
zwolnienia kilku wyższych cficerów, co za- 
rzucano podczas wczorajsz. dyskusji, poczem 
zabrał głos pos. Roja (Str.Chł.), proponu- 
jąc ustalenie 12 mies'ęcy na szkolenie sze- 
regowych, skreślenie 30 mili. z $ „wyžy- 
wiene”, a natomiast wcześniejsze urlopo- 
wanie szeregowych, częściową likwidację 
kawałecji i t.p. Uzyskane stąd sumy mów- 
ca proponuje przeznaczyć na lotnictwo i 
obronę przeciwgazową. 

Na tem obrady przerwano. Nastęone 
posiedzenie odbędzie się w poaledziałek, 
godz. 10 m, 30 rano.   

Proces Białoruskiej Włościańsko- Robotniczej Hromady. 
Mowa mec. Duracza. 

W mojem głębokiem. przekonaniu — 
mówi mec. Duracz — każdy człowiek ma 
prawo poczuwać się do swej narodowości. 
Wydaje mi sę, że zasługują na większy 
Szacunek ci, co chociaż narodowość ich 
jest gnębiona, do niej się przyznają i są 
dumni z tego, niż ci, którzy, gdy naród 
uciskał but moskiewski, ten but całowali 
i na pomnikach swych ciemiężycieli skła- 
dali wieńce, a potem gdy Polska zdobyła 
Niepodległość, stali się ultrapatrjotami, 

Hromada w rozumieniu autora aktu 
oskarż. to twór 4 ludzi, którzy zorganizo- 
wali ją na rozkaz „W. Mistrza”. Zapomina 
się o głębokich przyczynach społecznych, 
które „Hromadę* do życia powołały gdy- 
by tych przyczyn nie było, to żaden gen- 
jusz nie zdołałby zorganizować 100 tys. 
ludzi. Nie Taraszkiewicz stworzył „Hroma- 
dę” lecz „Hromada“ Taraszkiewicza. Bo 
on nie mógł oddalić się od ludu białoru- 
skiego. P. prokurator twierdzi, że łączność 
z kompartją dowodzi podobieństwa pro- 
gramów. To nie jest żadnym argumentem, 
tonie wystarcza. | p. prok. sięga do 
liczb. Łatwo jest obalić twierdzenie prok,, 
ż2 15 tys. dol. stanowią sumę wkładów 
posłów i ich rodzin. Jest to omyłka. Nie 
można sumować stanu biernego Zz czyn- 
nym. Tak obliczając można prędko stać 
się zamożnym człowiekiem. To jest mate- 
matyka, a nie buchalterja. Dowodów rze= 
czowych nie zastąpią wiadomości konfiden- 
cjonalne, których w tym procesie jest za 
dużo. Akt osk. opiera się na trzech kon- 
fidentach: Górynie, Babiczu i Wyszyńskim. 
Pqzatem każdy hurtek miał swoich Babi-   

Z całej Polski. 
— Śnieg w krakowskiem. W Bystrej 

i okolicy spadł wczoraj Śnieg pokrywając 
nietylko góry, ale i pola. Temperatura 
spadła do zera. 

— O zabójstwo narzeczonej. Po 2- 
dniowej rozprawie przeciwko podporuczni- 
kowi Załęskiemu oskarżonemu o to, že 
przed dwoma tygodniami zamordował na 
uł. Piekarskiej swą narzeczoną .lżewską, 
wojskowy sąd doraźny we Lwowie ogłosił 
wyrok, mocą którego sprawę z powodu 
braku jednomyślności trybunału, skierowa- 
no na drogę postępowania zwykłego. 

— Za nadużycia. Przed kilku dnia- 
mi prasa doriosla © zawieszeniu w czynno 
ściach przez komisję nadzwyczajną do wal- 
ki z nadużyciami 9 urzędników funkcjo- 
narjuszów celnych i kolejowych, a to w 
związku z nadużyciami w urzędzie celnym 
na stacji w Warszawie — Warszawa Gdzńi- 
ska przy cleniu towarów w okresie walo- 
ryzacji ceł. 

Daia 8 b. m. delegat komisji do wa!- 
ki z nadużyciami podprok. Nowosielski 
przesłuchał zatrzymanych w czasie policyj- 
nego dochodzenia urzędników celnych i ko- 
lejowych. Na skutek jego decyzji zostało 
osadzonych w więzieniu śledczym 4 urzę- 
dników: Kęsicki, Czajkowski, Chodakowski 
i Barankiewicz. Ponadto na skutek decyzji 
podprok. Nowosielskiego zostali oddani 
pod dozór policji oskarżeni o udział w 
tych nadużyciach Wielonek i Pruszkowski. 

— Ustąpienie dyrektora lasów pafistwo- 
wych w Białowieży. Z dniem 30-IV b. r. został 
zwolniony na własną prośbę z obowiązków dy- 
rektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Biało- 
wieży p. Stanisław Zuniewski. Czasowe pełnienie 
obowiązków dyrektora Białowieży zostało po- 
wierzone p. Józefowi Miłobędzkiemu, inspekto- 
rowi lasów Dyrekcji Warszawskiej. 

— źżjszd komunalny w Katowicach. W 
czasie od 17 do 21 b. m. obradować będzie w 
Katowicach zjazd w sprawie przedsiębiorstw 
komunalnych. 

W zjeździe wezmą udział: przedstawiciele 
M. S. W., samorządów, dyrektorowie gazowni i 
wodociągów, Oraz delegaci instytucyj przemy- 
słowych. 

W czasie obrad uczestnicy zwiedzą przed- 
siębiorstwa komunalne, po zjeździe zaś zorgani- 
zowane będą wycieczki po Górnym Sląsku. 

   
czów, a nawet osadnik Fecak miał swego 
ko: fidenta. 

Idźmy dalej, U ofiar tragedji kossow- 
skiej znaleziono bib. kom., ale ci u któ» 
rych ją znaleziono nie byli członkami 
„Hromady“. Co jednak główne urząd pro- 
kuratorski nie ograniczył sie do art. 102, 
lecz nawet doszedł do jego Il-ej części. 

Przecie składów broni nie odnalezio- 
no, bo ich nie było. Były tylko pogłoski, 
a tu muszą być niezbite dowody. Przecie 
tych kilka połamanych karabinów nie moż 
na nazwać składami broni. Zresztą z tej 
broni strzelano już i pa innych procesach. 
Mec. Duracz przechodzi Jo obrony posz- 
czególnych oskarżonych. W ten sposób 
kończy swoje przemówienie. 

N'e podobało się pprok. Rauzemu, 
źe przed „Hrormadą* chłop białoruski przy 
spotkaniu pana polskiego, mówił pokornie 
„dobry wieczór panoczku*, a później „typol- 
ska morda*. Natuslnie powiedzenie bardzo 
niegrzeczne. Czy pokora, ta cnota chrześ- 
cjańska, jest cnotą w odniesieniu do naro- 
du, czy jest raczej cechą niewolniczą. Czy 
to nie świadczy 0 tężyźnie narodowej? 
O tem sąd wyda historja. 

P. Sędziowie, nie sądzimy nastroje, 
w czyny. A czynów przestępnych tu 
niema. 

  

Mowa mec. Matjana. . 

W r. 1920 byłem oficerem dywizji 
litewsko białoruskiej. Nie przypuszczałem, 
że po latach ośmiu przyjdzie mi brać u- 
dział w tym wielkim procesie, do którego 
doszło z winy krótkowzrocznej polityki 
państwowej polskiej i fałszywej opinjispo- 
łeczeństwa polskiego w stosunku do Bla- 
łorusinów. Obiecano im wszystko, ustawy 
dawały dużo, ale w rzeczywistości nie da- 
no nic. ; 

Jeżeli przejść do zarzutów wysuwa- 
mych przeciw osk. Miškiewiczowl, to p. 
prok. stawia główny zarzut, że jest on bia- 
łorusinem tatarskiego pochodzenia. Ja wiem 
że W. PP. Sędziowie, nie podzielicie. tego 
zarzutu, jest on bowiem fałszywy. Mec. 

te przeciw osk. Giełdzie i Miskiewiczowi 
i koficzy temi słowy. 

Jeżeli można w tym procesie mówić 
o winie, to tylko 0 moralnej, której do- 
puściliśmy się my sami w stosunku de 
społeczeństwa białoruskiego.   i Židikų 

  

  

—
—
 s
m
 

П2
 в
 

Z
Ę
 

w
o
r
y
.
 

m
u
z
a
 

©;
 

<<
 

"
M
t
 

a
 
d
o
 

a
j
g
u
o
 

— 

  

Matjan odpiera następnie zarzuty wysunię- | 

 



  

  

      

Dziś: Serwjana. 
Niedziela] Jutro: Bonifacego. 

13 Wschód słończ—g. 3 m. 23 
maja. | Zachód _, й, 19 m. 07 

; METEOROLOGICZNA. 
  

4 — Spostrzeżenia Zakładu kieteorologi- 
cznego U. S$. B. z dn. 12. V. b. r. Ciśnienie 

_ średnie w milimetrach 763. Temperatura średnia 
-+100 C. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający południowo - zachodni. Pogodnie. Minimum 
na 4обе -0° С. Maksimum -|-13 C. 

Tendencja barometryczna — wzrost, a na- 
_ stępnie spadek ciśnienia. . 

KOSCIELNA 
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г „— Misje parafjalne odbędą się wkrótce w 
' parafjach: Kiemieliskiej od 20 do 27 maja i Kar- 
_ kożyskiej od 27 maja do 2 czerwca r. b. 

— Wizytacja. E. J. arc. Jałbrzykowski ba- 
_ wi obeorie na wizytacji kanonicznej archidjecezji 
"Wileńskiej. W dalszym ciągu swej wizytacji J. E. 

13.V — Werejki, Brzostowica Wielka, Brzo- 
_ Stowica Mała (konsekr. kościoła); 14.V — Krynki 
/ (konsekr. kościoła); 15.V — Szudziałów i Usnarz; 

„ 16.V — Zaniewicze, Wielkie Eysymonty i Łunna; 
,1T.V — Mosty i Mikielewszczyzna. 
'.>  Dekanat lidzki i wasiliski: 17.V — Różan- 

_ ka; 18.V — Szczuczyn i Żołódek (konsekr. kośc.); 
_19.V — [szczołna i Łąck; 20.V — Dziembrów; O- 
_ Stryna, Nowy Dwór i Sobakińce; 21.V — Zabło- 
„tie, Wasiliszki, Wesiliszki stare i Wawiórka; 

22.V — Bialohruda i Nieciecz; 23,V — Bielica, 
 Jelnia i Niemen; 24.V — Kirjanowce, Gawja i Li- 
da (konsekr. kośc.); 25.V — Krupa (kosekr ;ko- 

 Ścicła); 26.V — powrót do Wilna; 28.V — Żyr- 

В, — Przesunięcia w archidjecezji wileńskiej 
„Na mccy zarządzenia Arcybiskupa Metropolity 
Wileńskiego — ks. <ładysław Maliszewski z 
 Wałkowyska przeniesiony został na proboszcza 
| do Rzeszy, ks. Mieczysław Przemieniecki na pro- 
_boszcza do Zabrzezia. 
К — Kurs dla organistów. Za zezwoleniem 

ks. Jałbrzykowskiego od 30 lipca do 30 sierpnia 
_T.b. odbędzie się kurs teoretyczno - praktyczny 

| dla organistów archidjecezji wileńskiej pod kie- 
 Townictwem sił fachowych z p. prof. Władysławem 

| Kalinowskim na czele, Wszyscy chcący skorzy- 
" p_Stać z tego kursu, mają się zapisać up. Kalinow- 

“| Skiego, lub nadesłać swe zgłoszenia pod adresem, 
 Wadno, zauł. Oranżeryjny Nr. 3 m. 1. Opłata za 
 Daukę wynosić będzie 20 zł. Nauka odbywać się 
Е ie w gmachu Seminarjum Metropolitalnego. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Jak się do- 
Wiadujemy, najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej 

| Odbędzie się we czwartek 24 b. m. Na porządku 
 dzieanym między innemi figuruje sprawa wyboru 
 Rowego ławnika na miejsce ustępującego szefa 
sekcji Ziemi Miejskiej i Nieruchomości p. Grze- 

Strukcji gmachu Ratusza (ul. Wielka). 
— Zatwierdzenie budżetu miejskiego. W 

dniu wczorajszym Magistrat wileński otrzymał 
Wiadomość o zakończemu przez władze woje- 

 Wódzkie prac nad zbadaniem budżetu miejskiego 
Da r. b. W dniu 15 b.-m. budżet ten bez żadnych 
Łmian zostanie przez władze wojewódzkie za- 

 twierdzony i przesłany do Magistratu. 

SAMORZĄDOWA. 
ia — Posiedzenie Seįmiku Wilefisko - Troc- 
kiego. Dnia 26 b. m. odbędzie się walne zebra- 
nie członków Sejmiku W'leńsko - Trockiego. Na 
posiedzeniu tem zostanie dokonany wybór dele- 

| Bata do Rady Wojewódzkiej. Wobec tego, iż u- 
konstytuowanie się Rady nastąpi w dniu 1 czer- 

| Wca r. b., pierwsze jej zebranie odbędzie się w 
 Przyszłym miesiącu. Przewcdniczącym Rady Wo- 

_ lewódzkiej będzie p. wojewoda Raczkiewicz. 

AS OPIEKA SPOŁECZNA. + 

„ 

||, _ =— Sakola dla ociemniatych. Z inicjatywy 
т :}*Кчгіі Metropolitalnej projektowane jest w naj- 

b bliższym czasie otwarcie w Wilnie szkoły i war- 
/ Sztatów dla ociemniałych. Do szkoły tej przyj- 
 Mowana będzie młodzież ociemniała w wieku 

| do łat 20. 

1 — Peleryny dla policjantów. W dniu wczo- 
X lajszym komenda policji w Wilnie Otrzymała 
| Nansport peleryn granatowych, w które zaopa- 

„zeni zostaną uiżsi funkcjonarjusze policyjni, 
niący służbę na mieście, 
= Z KOLEI. 
— Wyjazd prezesa Wileńskiej Dyrekcji 

Pocztowej. Onegdaj wyjechał w sprawach służ- 
owych do Warszawy prezes Wileńskiej Dyrekcji 
„Ocztowej inż. Żółtowski. Zastępstwo objął wice- 

es Dyrekcji inż, Kowalenko. 

Z_POCZTY. 
|... = Porubanek i Kolonja Wileńska włą- 

| опа do miejskiej sieci. Z dniem 1 maja r. b. 
| peci telefoniczne w agencjach pocztowych Ko- 

„nja Wileńska i Porubanek, jako położonych w 
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Ą Abrębie wielkiego miasta Wilna — włącza się do | 
| Niejskiej sieci w Wilnie. 
AB Abonenci m. Wilna mogą zatem przeprowa- 
| „Žač bezplatnie rozmowy z abonentami wymie- 
"| „Onych agencyj pocztowych.  Numera wywoław- 

| 8 telef. dla agencji Kolonja Wileńska 13 — 59, 
| "Orubanku 1 — 36, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

a „„ — Podziekowanie. Koło Prawników Stu- 
| Sltów U. S. B. w Wilnie składa na tem miejscu 
 |itące podziękowanie Radzie Adwokackiej w 
 |ąylnie za łaskawie zaofiarowaną sumę w kwocie 
|, zł. — na wydawnictwo skryptów oraz po- 

| "lększenie bibljoteki Koła. 

ZE ZWi 

  

   

    

     
    

     

     

   

    

   

   

„.J STOWARZ.       
,_  «- Dobry przykład. Z dniem 16 maja b. r. 
£machu urzędu pocztowego Wilno 1 rozpoczy- 
swoją działalność Stowarzyszenie Kulturalno - 
Varzyskie urzędów pocztowych, mające na ce- 
Wzajemne zbliżenie pracowników powyższego 
Ortu z kulturalną częścią wileńskiego Społe- 

a. 

Stowarzyszenie posiadać będzie własną czy- 

    

„ię, bibljotekę oraz organizować będzie po- “ и sekcje jak muzyczną, oświatową to- 
A E ą z . * 

Ju, = Podziękowanie. Zarząd Związki Niż- 
h Funkcjonarjuszów Państwowych, składa 

. Roretsze podzieękowanie ks. biskupowi Włady- 
y, "owi Bandurskiemu, za łaskawe odprawienie 
ky Otefństwa oraz wygłoszone kazania. Probosz- 

ą wl kościoła św. Jana ks. kan. Miłkowskiemu 
ę,, uświetnienie uroczystości; rodzicom chrze- 
„m — pani rektorowej Pigoniowej i p. woje- 
dzie Wileńskiemu Raczkiewiczowi oraz wszyst- 

„ przedstawicielom władz państwowych oraz 
„(Orządowych. Delegacjom Związków, Stowa- 

zeń, Cechom, Związkowi Drukąrzy, za łaska- 
udział w uroczystości. 

KRONIKA. 

MIEJSKA. 

gorza Abramowicza i sprawa wewuętrznej rekon- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zdzisław Kleszczyński w Wilnie. Zna- 
komity poeta, który wychował się w Wilnie, obec- 
nie redaktor tygodnika „Radio* w Warszawie Zdzi- 
sław Kleszczyński przybywa w najbliższym ty- 
godniu do Wilna. We wtorek wygłosi w sali im. 
A, Mickiewicza (Domikańska 3—5) o godz. 8-ej 
wieczór odczyt p.t. „Poezja a życie”, Wytworny 
„pisarz poruszy bardzo żywotne zagadnienia no- 
wych dziedzin życia, jakie odsłoniły się przed spół- 
czesną poezją eraz niebezpieczeństwo ukryte w 
manierze „Nowej Szkoły”. Odczyt wzbudza wieł- 
kie zainteresowanie. Bilety cd 30 gr. do 2 zł. 
sprzedaje Księg, Stow. Naucz. Poł. Królewska 1. 

LITERACKA. 
|  — 40-ta Środa Literacka będzie miała 

wyjątkowo uroczysty charakter. Związek Litera- 
tów łącznie z Komitetem Akademickim gościć bę- 
dzie w Ognisku Akademickiem (Wielka 24) poetę 
Zdzisława Kleszczyńskiego, który odczyta naj- 
ROwsze swe utwory oraz chór Akademickiego 
Związku Muzycznego w Warszawie z jego kie- 
rownikiem dyr. 
kompozytorem i zasłużonym działaczem. Począ- 
tek o g. 8-eji wieczór dn. 16 b. m. we środę w 
Ognisku Akademickiem (Wielka 24), Wstęp mają 
prócz członków Z. Z. L.P. 
mick'ch, sympatycy śród literackich i goście. 
Uprasza się O przybycie w strojach wizytowych, 

ARTYSTYCZNA 

— Ż wystawy obrazów warszawskich sr- 

skich. W tych dniach przybyło z Katowic z za- 
kończonej tam niedawno wystawy zbiorowej prac 
Józefa Kidona kilka nowych obrazów tegoż ar- 
tysty, które obecnie dołączone zostały do otwar- 
tej już dnia 3 maja w sali Stow. Techników Pol- 
skicn wystawy cbrazów, batików i rzeźb. Z no- 
woprzybyłych obrazów zasługuję na szczególniejszą 
uwagę większych rozmiarów płótno p.t. „Poezja“ 
z dekoracyjnie i istotnie bzrdzo poetycznie ujętą 
sylwetką kobiecą z książką w ręku, następnie 
doskonale pod względem technicznym wykonany 
i pełen wyrazu portret prezesa Izby Kontroli 
Państwowej w Katowicech p. Bajdy, oraz przy* 
kuwający eko subtelnym wdziękiem i pełnym 
wyrazu uśmiechem portret p. Olszyńskiej. Obra- 
zy te w połączeniu z poprzednio wystawioną ko- 
lekcją prac Józefa Kidona, krajobrazami St. Do- 
maradzkiego i Felicji Czajkowskiej oraz batika- 
mi artystek warszawskich i idejowemi kompo- 
zycjami rzeźbiarskiemi p. Laksa stanowią pod 
względem artystycznym bardzo poważną i sta- 
rannie dobraną całość. Estetyczne wrażenie tej 
wystawy podnosi jeszcze w wysokim stopniu gu- 
stowne i wytworne jej urządzenie. 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— „Aguda* do wyborów występuje sa. 
modzielnie. Na ostatnio odbytem posiedzeniu 
zarządu nowopowstałej organizacji żydowskiej 
„Aguda* uchwalono do przyszłych wyborów do 
gminy wyznaniowej wystąpć samodzielnie. „Agu- 
da” uważa, iż właśnie przez samedzielne wystę- 
pywanie każdego stronnictwa przy wyborach, 
można będzie ustalić jego popularność wśród 
społeczeństwa. _ 

ZABAWY. 

— Bal. Pod laskawym protektoratem In- 
spektora Armji JWPana generala Burhardt-Bukac- 
kiego, dnia 16 maja r.b. odbędzie się bai-stara- 
niem Komitetu Przysposobienia Wojskowego i 
Wychowania Fizycznego w salonach Kasyna 85 p. 
Strzelców Wileńskich. : 

Obowiązki gospodyń i gospodarzy na balu 
łaskawie przyjęii p.p.: kpt-wa Adamusowa, Arasi- 
mowiczowa, por. Borowska Ignacowa, dr. Bort- 
kiewiczówna Janina, Bortkiewiczówna Marja, Bie- 
lecka Edwardowa, Binsieldowa  Konstantowa, 
Buraczewska Józefowa, Epimach-Szypiłłowa, Zo- 
fja Czerniachowska, kom. Dubowska, dyr. Felo- 
wa Janowa z córką Janiną, Fursowa Wirginia, 
Gulbinowiczowa Bronisławowa, Gabszewiczówna 
Wanda, inż. Gordonowa, mjr. Kulczyńska, Kier- 
korjosówna Stanisława, kpt. Lerchowa Karolowa, 
Laknerowa Waldemarowa, inż. Langowa Edwar.- 
dowa, Starościna Łukaszewiczowa, kpt. Mackie- 
wiczowa, kpt. Michniewiczowa Alfonsowa, Mory- 
sińska Zofja, Morysińska Marja, inż. Ottowa, 
Ostromecka Józefowa, inż. Parfionowowa Micha- 
łowa, dyr. Rosnerowa, mjr. Siedlecka Janowa, 
inż. Słuczanowska,  Świdzińska Napoleonowa, 
dokt-wa Siedlecka Zygmuntowa, Szymańska Ro- 
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PPOZBOBOBZIACZDCWDXAOOCIACXACIWEK 

ZAPEWNIONY BYT 
mogą mieć inteligentni panowie i panie (od lat 21), podróżując 
dla Wielkopolskiej Sp. Akc. Posada stała -dla uzdolnionych 
awans. Tylko poważnie traktujący mogą się zgłosić z do- 
wod. osob. w dniach 14 i 15 b. m. od 10 — 13, 15 — 17. 

Bakszta 2 m. 1 (dawn. Hot. Niszkowskiego). 

DABCIBDCABSIDCADTADD9CXDDZOCKZYDKZIO DX DOCZYCOCDOŃ 
AGZUGZNGONTGOWGONGOWGOWGOWGOWGEDNGONGOWGDNGOWGDUO 

RAKIETY, PIKI, PANTOFLE 
'tenisowe oryginalne angielskie 

firm SZLARENGER, Spalding, Bussey, 

szwajcarskie firmy Sztauba 
oraz innych firm otrzymał w wielkim wyborze 

| Witold, pułk. Korytowski, mjr. Kocur, mir. Kul- 

jDaszkiewicz Stanisław, dyr. Kwaśniak Aleksan- 

j cyr. Rosner, 

icėwkę K 

mianowicie na prezesa komitetu p. Dyr. Krausa, 

мх _ R ów k. 

mualdowa, Szemiot-Połoczańska, por. Teodor- 
czykowa Mieczysławowa, Trościankowa Micha- 
łowa, dyr. Torwirtowa Augustowa, dokt-wa To- 
maszewska,  Ussowiczówna Ludwika, pułk-wa 
Wciślakowa, starościna Witkowska, kpt-wa Wit- 
kowska. dyr. Andruszkiewicz Antoni, kpt. Ada- 
mus, ks. Araszkiewicz Władysław, Afanasjew Pa- 
weł, Afanasjew Jerzy, Arasimowicz, ks. Baranow- 
ski, por. Borowski Ignacy, Bielecki Edward, 
Binsteld Konstanty, pułk. Dembski, Dąbrowski 
Czesław, kom. Dubowski, ks. dziekan Eydziato- 
wicz, dyr. Fela Jan, Epimach-Szypiłło, Gąsowski 
Bogusław, inż. Gordon, Gulbinewicz Bronisław, 
Buraczewski Józef, inż. Helmann, Hermanowicz 

czyński, mir. Korsak, ks. Kiryk Anatol, Korybut- 

der, Kraśnik, kpt. Lerch Karo!, Lakner Waldemar, 
inż. Lenge Edward, starosta Łukaszewicz, kpt. 
Mackiewicz, kpt. Michnowicz, dyr. Mozer Arnold, 
Mozer Karol, Mazur, Muzyczka, ks. Nowak, 
burm. Ołdakowski, inż. Otto Wilhelm, Ostro- 
mecki Józef, mjr. Piwakowski, 

mjr. Siedlecki, Trzaska-Pokrzewiń- 
ski, inż. Stuczanowski Ardr:eį, Swidzifiski Napo- 
leon, dr. Siedlecki Zygmunt, Szemiot-Połoczań- 
ski, Suszyński Jan, Szymański Romuald, por. 
Teodorczyk Mieczysław, Trościanko Michał, dr. 
Tomaszewski, pułk. Wciślak, dyr. Torwidt Au- 
gust, starosta Witkowski, kpt. Witkowski. 

Zaproszenia na bal otrzymać można u p.p. 
Gospodarzy. 

Z POGRANICZA. 
— Legalne przekroczenia granicy polsko- 

łtewskiej. W ubiegłym tygodniu na podstawie 
doraźnie wydanych przepustek przekroczyło 'gra- 
nicę polsko-iitewską 1200 osób przeważnie rolni- 
ków, przeprowadzając z górą 2000 sztuk żywego 
inwestarza. 

— Przemyt. Onegdaj na odcinku Wielsie 
Chutory 3 osobników usiłowaąło przeszmuglować 
z Rosji do Polski większy transport róźnych to- 
warów. Przemytników jednak zauważył pogranicz- 
ny patrol sowiecki i wezwał przemytników do 
poddania się. W odpowiedzi przemytnicy zaczęli 
cofać się w kierunku granicy polskiej gęsto ostrze- 
liwując żołoierzy bolszewickich. Po przekroczeniu 
polskiej si wszyscy zostali ujęci pizez pla- 

„ P-u. 
NADESŁANE. 

- „A a 

Truskawiec 
B. Korrendant Szpitala Ujazdowskiego 

Dr. Ignacy Zieliński, or. 
w chor. wewn. Willa „MARJA ULE: 
  

RÓZNE. 

— Z prac przygotowawczych do wystawy 
rolniczo - przemysłowej. Wyłoniony zgodnie z 
uchwałą przedstawicieli organizecyj rolniczych Ko- 
mitet Relniczy, mający na celu zorganizowanie 
działu rolnego na wystawie rolniczo-przemysło- 
wej, która się odbędz'e łącznie z Targami Północ- 
nemi w Wilnie, rozwija żywą działalność przygo- 
towawczą. | 

Ostatnie personalny skład wymienionego 
komitetu uległ powyższym zmianom. Tak zwany 
komitet pierwotny ścisły złożony z p. p. J. Jur- 
kowskiego, R. Šližnia. dyr. Krausa, Cz. Makow- 
skiego i inž. J, Czerniewskiego — przedstawicieli 
Wileńskiego T-wa Rolniczego i Związku Kółek 
i Organizacyj Roln. Z. Wileńskiej oraz p. dyr. wi- 
leńskiej szkoły ogrodniczej. został uzupełniony 
w drodze kooptacji. Do Komitetu weszli w ten 
sposób p. St, Ławrynowicz, inspektor majątków 
państwowych woj wileńskiego, oraz p. J. jele- 
niewski, dyrektor szkoły rolniczej w Bukiszkach. 

W dniu 10 maja r. b. odbyło się posiedze- 
nie rozszerzonego Komitetu Rolniczego, w któ- 
rem wzięło udział 18 osób, przedstawicieli orga- 
nizacyj rolniczych Z. Wileńskiej. 

Na posiedzeniu dokonano ogólnego podzia- 
łu przyszłej wystawy rolniczej: na poszczególne 
działy. Na razie zaprojektowano działy nasien- 
nictwa, doświadczalnictwa, produkcji roślinnej, 
produkcji zwierzęcej, organizacyj rolniczych i šze- 
reg innych. Ustalono przytem osoby, odpowie- 
dzialne za zorganizowanie poszczególnych dzisłów 
którym polecono opracować w najbliższym cza- 
sie plan pracy w zakresie swych działów. 

Zasługuje też na podkreślenie decyzja Ko- 
mitetu, zgodnie z którą Komitet Rolniczy ma 
w sposób samodzielny przeprowadzić wśród rol- 
ników propagandę wystawy rolniczo-przemysło- 
wej. " 

  

Pozatem zaakceptowana została przez Ko- 

i LB N 

inž. Parfionow, į 

  mitet zmłana w skłedzie prezydjum Komitetu, a 

  

5 Ki 

który zgłosił swe ustąpienie z powodu delegacji 
służbowej, został wybrany na prezesa Komitetu 
p. inZ, J. Czerniewski, inspektor hodowli Związ- 
ku Kółek i Organizacyi Rolniczych Z. Wileńskiej. 

Następne posiedzenie rozszerzonego Komi- 
tetu Rolniczego odbędzie się w dn. 19 b. m. o g 
6-ej w lokalu sali posiedzeń Rady Miejskiej. 

„ Na porządek dzienny posiedzenia złożą się 
takie sprawy, jak ustalenie planu propagandy wy- 
stawy, rozpatrzenie planu pracy i kosztów zorga- 
nizowania poszczególnych działów wystawy, spra- 
wa ogólnego budżetu działu rolnego wystawy 
oraz szereg innych, 

‚ ‚ — Choroba Menkego. Onegdaj zaszdł 
ciężko na zdrowiu, odsiadujący w więzieniu na 
Łukiszkach, znany radykalny działacz bisłoruski 
Menke. Wobec tego, iż stan zdrowia chorego bu- 
dził pewne obawy, został on ułokowąny w szpi- 
talu św. Jakóba. 

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

występ Rewji Warszawskiej. Dziś o godz. 8 m.;30 
po raz ostatni w teatrze na Pohulance, odbędzie 
się tylko drugi występ świetnej Rewji Warszawskiej 
w składzie 20 osób z udziałem znanego baletu An- 
ny Zsbcejkinej, zaakomitej murzynki Arabelii Filds, 
zwanej „Czarną Mistinguette*, Heleny Kamińskiej, 
sitystki „Perskiego Oka”, Józefa Redo i Tadeusza 
Wołowskiego. Własna orkiestra pod kierownictwem 
W. Siroty i M. Kochańskiego. Na program składa 
się rewia p. t. „Murzynka wśród białych* w 2-ch 
aktach i 14 obrazach. Pozostałe bilety na ostatnie 
przedstawienie nabywać można w biurze „Orbis* 
do gedz. 12-ei a od godz. 2-ej w kasie teatru. 

— Teatr Polski sala „Lutnia*. Dzisiejszy 
debiut. Dziś w „Mamusi* roli „Leny* debiutuje 
młoda adeptka sceniczna, rokująca piękne nadzie- 
je artystyczne, p. Wanda Stanisławska córka ce- 
nionej poetki miejscowej. с 

— Występy Elny Gistedt. Kierownictwo 
Teatru Polskiego zapowiada z dniem 18 b. m. 
występy znakomitej primadonny Elny Gistedt. 

„,  — Teatr Rewia. „Złoty Róg* uł. Dąbrow- 
skiego 5. Codziennie ciesząca się wielkiem powo- 
dzeniem rewja p. t. „Publiczność ma głos* z 
A. Cielecką, M. Szczęsną, J. Hellen, M. Dobro- 
wolskim i innymi. Początek o godz. 8i 10wiecz. 

— Akademickie koło muzyczne z War- 
szawy. We czwartek dnia 17 b. m. odbędzie się w 
sali teatru „Reduta” na Pohulance koncert Aka- 
demickiego Koła Muzycznego z Warszawy w któ. 
rym wezmą udział: Chór A. K. M. pod dyr. prof. 
Piotra Maszyńskiego, oraz p.p. H. Balińska (skrzyp- 
ce), M. Czekotowska (śpiew), B. Nietyksza (śpiew), 
M. Rogowski (recytacja). 

Bilety w cenie od 50 gr. do 5-iu zł. są do 
nabycia w cukierni Czerwonego Sztralia (róg 
Mickiewicza i Tatarskiej) od poniedziałku codzień 
od godz. 7-mej do 9-ej wieczór, w dniu zaś kon- 
certu od 12 do 2-giej popołudniu. Część dochodu 
z koncertu przeznacza się na budowę domu Aka- 
demickiego w Wilnie. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

NIEDZIELA 13 maja. 

10.15. Transmisja nabożeństwa z katedry 
wileńskiej na całą Połskę. 12.00. Transmisja z 
Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjac- 
kiej, Komunikat lotniczo-meteorologiczny oraz 
nadprogram. 12.10. Transmisja porańku symfonicz- 
nego z Filharmonji Warszawskiej. 14.00—15.00. 
Transmisja odczytów Rolniczych z Warszawy. 15.00-- 
15.15. Transmisja z Warszswy. Komunikat meteo- 
rologiczny oraz ama 15.15—17.20. Trans- 
misja koncertu symfonicznego z Filharmonji War- 
szawskiej. 18.10—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. S. 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. Т. 22.30—23:30. Transmisja muzyki 
tanecznej z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK 14 maja. 
16.00— 16.15, Chwilka litewska 16.15—16.30, 

Komunikat sportowy. 16.30—16.55. Audycja dla 
dzieci. „O św. Zofji* opowie Marja Reuttówna. 
16.55—17.20. „Świat idei* odczyt XI z cyklu „Filo- 
zofja narodowa" wygłosi prof. U, S. B. dr. Wini 
centy Lutosławski. 17.20—17.45. „Stanisław Miła- 
szewski* odczyt połączony z lekturą z cyklu 
„Współczesna poezja polska" wygłosi Wi. 
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W maju 
Stach — Stasia — Zosia 

Jula — Hela 
Czekają upominkėw 

| imieninowych 

Co im kupisz ? 
Dobre - trwałe - piękne - tanie 

upominki 1482-0 

SĄ DO NABYCIA 

KÓJĘGARKI STOWARZYSZENIA NADCIY- 
CIELSTWA POLSKIEGO -W МОНЕ 

Zapamiętajcie adres! 

ulica Królewska Nr 1. 
OCADOKOOXDOCZDOCIDCLOGXE © 
told Hulewicz. 17.45—18.10. „O astrologji* odczyt 
wrgłosi adj. U. S. B. dr. Stanisław Szeligowski. 
18.10—19.00. Koncert popołudniowy wileńskiego 
Chóru Drukarzy pod dyr. Wacława Mołodeckiego. 
9.00—19 25. Gazetka radiowa, 19.25—19.35, Sygnał 
czasu i rozmaitości. 19.35—20, 0. „Dzieje Niemna* 
odczyt z działu „Ziemia Wileńska* wygłosi prof. 
U. S. B. dr. Bronisław Rydzewski. 20.00—20.25. 
„Moje najciekawsze wałki w Europie i Ameryce* 
odczyt wygłosi Teodor Szte:ker. 20.30—22,00. 
Transmisja z Warszawy. Próbna transmisja kon- 
certu z Wiednia. 22.05. Komunikat P. A. T. 

Sztękker przez radjo. 
W nadchodzący poniedziałek, na zaprosze- 

nie. Wileńskiego Radio, mistrz Polski Teodor 
Sztekker o godz. 19 m. 30 będzie mówił o sobie 
przez mikrofon. 

finałowe walki w. cyrku. | 
Piątkowy wieczór rozpoczął się walką 

„Maski* z Poschofem. Obaj walczyli ostro, lecz 
taktownie, ściśle stosując się do obowi ującego 
regulaminu. „Maska" potężniejszy od Peschofa 
okazał się jednak dużo gorszym technikiem. Po 
20 min. walki nie rozegrano. 

Bułgar Ferestanoff walczy wspaniale, jest | 
to.sportsmen w każdym calu. 

Po niesłychanej szybkiej walce Feresta- 
noff w 14 min, pokonał Willinga, którego wykre- 
ślone z turnieju. 

Starcie Sztekkera z Pineckim po 20 min. 
rezultatu nie dało. 

Wieczór uwieńczyło wspaniałe zwycięstwo 
Bryły nad Prohaską w 19 min. walki. 

Dziś, w niedzielę walczą:  Sztekker—Bryła, 
decydująca Ferestanoff — Pinecki i decydująca 
Maska—Poschoff. „Ta ostatnia wywołuje najwięk- 
sze zaintęresowanie. We wtorek, lub środę roz- 
danie nagród. 

Listy do Redakcji. 
„..... Wielmożny Panie Redaktorze! 

Niviejszym upraszam bardzo o umieszczenie 
na łamach Pańskiego poczytnego pisma poniższego. 

„ W Wilnie znajduje się osoba (nie wiem na- 
wet jakiej płci) która rozsyła listy, podpisując 
je mojem imieniem i nazwiskiem, Uprzedzam tę 
osobę, że w wypadku, gdy będzie ona nadał upra- 
wiać ten niesmaczny żart postaram się ją zdema- 
skować i oddam pod sąd za podszywanie się pod 
moje nazwisko. 

'__ Kreślę się z poważaniem 
1539 Eddy Malinowa. 

KINA i FILMY. 

„Dziewczęce łzy”. 
(„Kinem, Miejski”). ` 

Tej samej wytwórni („Celfic”) co i po- 
przedni w tem kinie, trochę „naciągnięty*, trochę 
ckliwy dość sztuczny (jeśli chodzi o t. zw. „grę” 
aktorską) i wogóle banalny. Rstują go jedynie 
bardzo piękne zd gcia krsjobrazowe (widoki gór- 
skie zwłaszcza). Zdjęcia te jednak niezawsze wią- 
żą się z akcją, która”na ich tle się rozgrywa (jak | 
to np. w filmie „Bardelys“); robią wrażenie cze- 
goś zupełnie przypadkowego: pięknej ale nie nie- 
zbędnej dekor.; niemniej jednak warto je zobaczyć 
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Wykwintne PALTA 

gabardynowe l gumowe 
najnowszych fasonów, najlepszej jakości. 

KAPELUSZE i CZAPKI 
pierwszorzędnych fabryk, ostatnich fasonów 

oraz 3 po tanich Perlmuitera Uliramaryna wszelkie futra i żakiety cenach. jest bezwzględnie ie 
SKLEP FUTER i KAPELUSZY sa „| naiwydatniejazą farbą do bielizny, wapna | H SWIRSK Niemiecka at cełów malarskich. e # Nr. 37. naczona na wystą- 

+ h w Brukseli, Med- Palta gum. od zł. 21.—, kapelusze męskie od zł. 7.— a 5 % Czapki od zł. 2.50. CENY STAŁE. | 1547 Įolanie i Parzża. złotymi © 
Wszędzie do nabycia. 
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Pożyczki ż| 208 
udzielamy szybko i dogodnie. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe     Mickiewicza 21. tel. 152. 
  

  

  

! 
į | | Sprzedaż na raty     

  

    

  

   
49.05 Wilno, Wiel   |. DOM SPORTOWY 
-, CH. DINCES ©; 

  

   

  

» 
+ 

CENY KONKURENCYJNE. 

  

kupna nieruchomości w Li- 
dzie ul. Wyzwolenie Nr.81 
domu i placu ma imię Ka- 
tarzyny Urbanowiczowej ur. 
Tubislewiczówny 
strowany u nmotarjusza ro* 

( syjskiego w Lidzie, unie- 

Lida, ul. Wyzwolenie Nr. 81. 

Lagubiony « dokument 

zareje- 

ważniam. 

Katarzyna Urbanowicz 

  Ir. I. OLSEJAO 
Choroby ucha, 
gardła i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Li- 
tewskiej (ul. Wileńska 28). 

3 domy na Antokolu 
z dużym placem sprzedamy 

za 3000 dolarów. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152. 

  al. Zawalna 

  

Qd 11—1 popoł. 1347   1535-2 

nie posiadająca żad- 
nych środków do 

życia chętnie zgłosi się do 
pielęgnowania chorych lub 
też jako niania do dzieci. : я 
Zgloszenie składać w Re- kienik tylko & referencjami. 

dakcji, lub pod Bonifrater- Zgłosić się ul. Szopena 1 
ską 14 m. 

МЕЬЕ 
najtaniej nabyć 
można W D. 

R. Sikorski | $-ka 

„B 

Ogłaszajcie się 

w „karjerze Wileńskim , 

Maturzysta 
poszukuje posady 

kancelisty. 
Oferty składać w Admini- 
stracji „Kurjera Wileńsk.* 
pod Nr. 1283 1487-1 
  

      

Potrzebny 
do 10 cio łetn. chłopca in- 
teligentny kawaler lub pauna 
wład. dobrze jęz. niamiec- 
kim na wyjazd do Drus- 

m. 20 p. Czerniak od 2—4 
i od 8—9 wiecz. 1553 

Panna inteligentas 
z odpowiedniemi rekomenda- 
cjami, ukończoną szkołą po-_ 
wszechną oraz posiadająca u- 
miejętność szycia i robótek 
ręcznych—poszukuje zajęcia w 
w charakterze bony w miejscu 
lub na wyjazd. Dowiedzieć się: 
Skopówka 5—6. 

5. 1501 
оее 

   

  

  l. 
Czy zapisałeś się 

na członka L.O.P.P.? 
     Zmienny wiek. 
— Mały, ile masz lat? 
— saly gdzie. i 

W domu mam ii, a w aus 
tobusie 6. 
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W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 1 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—2!/2; nerwowe 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy, 7" Ps" g 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
1 — 2; chirurgiczne od I — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. 

Wilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846. 

1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—2'2. 

chirurgiczny, ginekologiczny 

fotografowanie, prześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. Solux. 

lektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, 1346 

Table d'hóte 

  

Dz'ś ostt i dzień! Oddawna oczeki- 
wana największa sensacja sezonu. 

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

Kino-Teatr 

|| E | | 0 y ” jek. Zażarte walki mięczy cze 
ul. Wileńska 38. zagranicą. Miłeść w krwawyc. 

Kino-Teatr 

„UELIOS“ 
ul. Wileńska 38. 

Zakazana dzielnica Algieru, yrsików 

sił aktor- 
skich: 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015.   

Miłeść Joanny Ney 

HELM i Urno HENNING. Tragiczny splot miłości i obowiązku. 
rwoną a białą armją. Ujawnienie tajemnic agentur sowie:kich 

h oparach rewolucji. Seansy o @. 4. 6. 8 i 10.15. 

JUTRO PREMJERA! Najbardziej atrakcyjny program! Film o niebywał. napięciu sensac. 
wstrząsający dramat z życia awan- 

rem, odsłaniający ta'en nice domów rozpusty. Wspaniały międzynarodowy turniej wybito. 

Marja Jakobini, Kamilia HORN, Warwick WARD, Lidja 
POTIECHINA. 

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

PENSJONAT 
„UROCZE WERKI* 

pokoje z całem utrzymaniem. 
Otwarcie 15 maja 1928 roku. 

w Wilaie, ul. Dąbrowskiego 10, m. 4. 

    

pod 
WILNEM 

Zarząd 

  

  

1552 Helena Pietkiewiczowa. 

=: Solidnie 
ramat */ Biru JEHANNĖ, Bryś Wszyscy juž przekonali się, > 

gotówki. 
Prowokacje czrezwycza- że fotograficzne aparaty z. objektywami 

‹ 1540 

i handlarzy żywym tows- 

1541 SĄ NAJLEPSZE 

  

KINO bleńca kobiet JOHNA GILBERTA (bchster filmów „Wielkiej parady" i „Symforji zmy- 

„Polonja“ słów”), przepiękną ELEONORĘ BOARDMAN iznan. CAROLA DANE w cbrazie p.t.: 

Miekieviess 2. | Bardelis ksiąžę milošci, *—***** ** ie 

KINO Dziś poraz pierwszy w Wilnie. Tylko dla dorosłych. Wielki film erot.-salon. p.t. 

Romans w sleping 
stów: Marcela Albani, Mady Chrystans, Bruno Kastner i Wiki 

rjetel Nocne dancingi! Wspaniały dramat wystawowy z nocnego 

Nadprogram: kometja w 4 akt. Początek o 4, w święta o 1. 

„DcbADILL!“ 
UL. WIELKA 42. 

KINO 

„LUX 
ul. Mickiewicza 11. 

Dziś największy 
film świata! 

GO. Hulsszcze orgje oficerów carskiej gwardji. Rewelacyjne szczegóły 

Hulanki. Tańce. Tajne rewolucyjne stowarzyszenie, Walki morskie. 

Akademja Wojskowa. Okropności rosyjskich więzień i t. d. W rol, gł.: 

Malley, Raymond Keane, Mi.hał Wawicz i inni. 

Tylko dziś 
od g. 1 do 9 wiecz. 

188080 
kirematograficzne. 

Kino Kolejowej Dziś wielki pod- 

„Ognisko! | *° program || 

(bok dworca |Pirat z miłości 

KINO 

„EDEN 
ul. Wielka 36. Ceny przystępne—od 50 

Miejski Kinematozrai 

Kulturalao-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

dramat maleńkiego 

  

Wielki dramat towarzyski w 12 akt. 

Us o0 Główne role kreuje zespół najśw. zrty- 

BIAŁE NOCE (primaioma Jego Cesarskiej Mości). | 
Monumentalne arcydzieło w 12 aktach z życia carskiej Rosji lat ostatnich, oparte п 

wieści LAURIDS BRUUNA. Realizacja genjalnego reżysera rosyjskiego DYMITRA BUCHOWIECKIE- 

Rewizja i aresztowania. Rosyjska 
LAURA LA PLANTE, Pat o 

W obrazie udział przyjmuje rzeczywisty zespół car- 

skiego baletu oraz 3000 statystów. Częściowa realizacja w naturaln. kolorach. Początek o g. 4-ej _1543 

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

szis GREW NAPIASKU 
B. IBANESA. 

1. 

Nawrócenie skazańca 
Il 

komedja pelna werwy i humoru w 7 akt. W rol. główni: 

VIOLA DANA, KLAUDJA BROWN i VAN LOAN. 

Od dn. 11 do 15 maja r. b. włącznie będą wyświetlane filmy: 
e 

Dziewczęce łzy... 
Andreė Rolane Nadprogram: PATHE REVUE Nr 2 w 1 a 

№ 2 я 1 акс. Orkiestra pod dyrekcją p.Wł. Szczepańskiego. Kasa czy 
Początek seansów o godz. 4-ei. Ceny 

Następny program: 

lach główn.: Sandra Milowanow. Oiga Day i 

miejsc: parter 80 gr.. balkon 40 gr. 

MOCARZ ŚWIATA. 

  

SKŁAD FABRYCZNY 

ДИТЕ А е 
ul. Dominikańska 17, telefon 10—58. 
Najstersza firma w kraju (egzyst. do 1840 r.). 1550 

w sezonie LETNIM 
Ameryka, Indje, Japonja i cała zachodnia Europa noszą tylko 

cr Jansen. Kabarety! Va- 
życia współcz. młodzieży. 

Ceny nie podwyższone. 1545 

a tle głośnej po- 

z za kulis carskiego baletu. 

  
  

3 

gr. do 3 zł. 1544 

wspaniały dramat sen- 
sacyjny w 8 akt. 

: 1528 
В 

| 

: PANTOFLE LETNIE , 54554 
w 12 rozmaitych kolorach i najmodniejszych fasonów. 

(Ze stemplem „BATA* na każdej parze) 

PO ZA KONKURENCJA! — : — TANIO i ELEGANCKO! 

WYKWINTNE i WYGODNE 

Do nabycia we wszystkich wileńskich sklepach obuwia. 

Specjalne białe luksusowe OBUWIE TENIS OWE 

DAMSKI 
i MĘSKI 

serduszka w 8 akt. W ro- 

kcie i PATHE JOURNAL 
nna od g. 3.30.     T WILNO, 

UPRZEDAŻ B. RIMINI, Rudnicka 6, tel. 12—20.     b 
  

  

     

    

Cierpisz na: REUMATYZM,ŁAMANIE i t.p. 
używaj tylko 

„SAPOMENTHOL MATULI“ 
Ogólnie znany i przez licznych lekarzy polecany! 

Prawdziwy tylko z marką ochronną „PALMA”. 

Wytwórca: EUGENJUSZ MATULA 
FABRYKA SRODKÓW LECZNICZYCH W KRAKOWIE. 

  

1384-6 
  

  

Do wynajęcia 

2 pokoje 2 kuchnią 
mogą b;ć z utrzymaniem. 

KONKURS 

na stanowisko BOGHALTERA, 
dobrze obeznanego ze wszelkiemi operacjami 

bankowemi do Komunalnej Kasy Oszczędności 

powiatu Dziśnieńskiego w Giębokiem. Wynagro- 

dzenie do 400—500 zł. Podania nadsyłać z do- 

łączeniem życiorysu i referencyj. Nieuwzglądnio- 

  

LE AI e, ie 
NAJTANIEJ 

M. WYSZOMIRSKI, były 
majster firmy A. Rydlewski, 
Wilno, Ostrobramska 13.           

  

ne podania pozostaną bez odpowiedzi 
1529 TW 

  Wileński Spółdzielczy Bank Ludowy 
„Drobffy Kredyt* Gdańska Nr. 1. 

Udziela pożyczki pod weksle i zastaw papierów procestowych. Załatwia 

wszystkie czynności w zakres bankowości wchodzące, przyjmuję na opro- 

centowanie wkłady i drobze sumy na książeczki oszczędnościowe, 

orąz prowadzi sprzedaż DOLARÓWEK na raty. 
Przy złożeniu zadatku i 1 - szej raty wygrana należy do kapującepo, 

: 3 
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Teodolity, 

niwelatory, 
astrolabje, 

goniometry, 
planimetry 

Najlepsze 

instrumentų 

GEOOEZYJNE: 
i etc. 

powszechnie 

znanej firmy (USTAW NGUDE, UEDA, 
również TĄŚMY MIERNICZE i RULETKI w WIELKIM WYBORZE 

tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

„OPTYK RUBIN“, Wilno, 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 г..) 1549 

  

LOSY I-j klas 114] plk ke Państwowej 
są jeszcze do nabycia w najszczęśli*szej kolekturze 

H. MINKOWSKI nienie: 3:, 
   

    
    

    
    

emiecka 35, tel. 13-17. 

Centrala w Warszawie, Nalewki 40, t:l. 296 35 **. K. O. 3553. 

Główna wygrana 700.000 zł. 

   

   

Zastępstwo na rejon 

Ponadto wygrane: 1 na 400.000 zł. || 6 po 25000 zł 

1 „ 300000.zł. | 2 „ 20000 zł. BODO 
2 po 100000 zł. 20 „ 15000 zł. <w 
2 „ 80.000 zł. 38 „ 10.000 zł. 

2 „ 75.000 zł. 68 „ 5.000 zł. 

2 „ 70.000 zł. 115 „ 3.000 zł 

3 „ 50000 zł. 215 „ 2000 zł. ę 

2 „ 40000 zł. 516 „ 1.000 zł. м 

2 „ 35.000 zł. i wiele, wiele ianych wygranych. ©. 

i przygotowuje dó średnich 
Co drugi los musi wygrać! 

Ciągnienie odbędzie się już 19 i 21 maja. 
Ogólna suma wygranych około 24 miljon. zł. 

Ceny losów: 1/4 losu—zł. 10.—; !/2 łosu—zł. 20.—; 1/4 los—zł 40.— 

Zamiejscowym wysyłamy losy natychmiast po nadesłaniu zamówienia i wpłace- 

miu należności na konto w P.K.O. 80.928 -- 

Ogólną tabelę 16 ej Loterji można sprawdzić u nas codzieanie bezpłatnie. 

W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam_w ście, 

KARTA ZAMÓWIEŃ. 
H. MINKOWSKI, Wiino, Niemiecka 35. 

Niniejszem zamawiam do lej kłasy Państw. Loterji Klasowej: 

A losów całych ZŁ 40.— 

| 

U 

powietrza. 

    

  

  

E z e 2 = „3 ry, muchy, muszki na kwiatach pokojo- || 

A pa = wiariek . 5 p . wych, mrówki i wszelkie robactwo. PEM sł, 

; 3 dać we wszystkich składach aptecznych „85 a 
DOkładny drog e Śęlaówe wraki sadach łzach Sa: BAJ 

1546 Į 

SCIBSTDSTDSTASBD0STHCTDLTALTALTD 

Ostrzeženie! 
Е Ponieważ doszło do naszej wiadomości, że 

Witoldowa 55, m. 6. 1468-0 © obuwie obcego wyrobū, sprzedawane jest przez 
niektórych kupców, jako obuwie marki 

„CEDE* : 
przeto prosimy Szan. Publiczność, aby przy nabywaniu 

obuwia marki „CEDA”, stanowczo zwracała uwagę na 
markę fabryczną 

„CEDA* wyciśniętą na podeszwie. 
Jednocześnie komunikujemy, że powiększyliśmy o- 

statnio znacznie produkcję naszą, co daje nam możność 

dostatecznego zaopatrzenia w towar rynku wileńskiego. 

Z poważaniem 

Fabryka obuwia mechanicznego „CEBA 
p. B. RIMINI, 

Wilno, Rudnicka 6, telefon 12-20. 1548 

  

Nauczyciel rysunków 
CH. KONIK 

z 20-to letnią praktyką w miejscowych gimnazjach - 

udziela lekcyj rysunków 
i wyższych szkół w tymże za- 

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

©Оа 

z 

WADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra i inne 
ubrania od moli, wypróbowany oryginalny 
proszek japoński „KATOL*, nie mający 
przykrej jak „Naftalina** woni. Kufry lub 
szafy z przechowanem ubraniem należy 

szczelnie zamykać dla uniknięcia przypływu 

„KATOL* radykalnie tępi: mole, pchły, 

wszy, pluskwy, prusaki, karaluchy, koma- 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

1532-2 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GIMALGŃ 
Choroby weneryczne i skórne, 
Elektroterspia,  diatermia, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiei 9—2 | 5—7. 1492 

KAPITALY 
z najpewniejszą gwarancją 
zwrotu lokujemy na dobre 

oprocentowanie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21. tel. 152. 

1533-2 

Buchalter- 
kierownik 

przyjmie posadę i na wy- 
jazd. Wieloletnia praktyka 
bankowa, handłowa i spół- 

dzielcza. 

Wymagania skromne. 

Zgłoszenia do Administrae 
cii sub. K W. 1519 Ю 

Jan Bulhak 
ARTYSTA - FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, 

przyjmuje od godz. 9 4 B. 

Pianina 
do wynajęcia. . Reperacja 1 
strojenie. Ul. Mickiewicza 
24—9. Estko. 658 

Młyn wodny 
z ośrodkiem sprzedamy nie- 
drogo lub wydzierżawimy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152. 

1536- 

          
  

      

  

  

  

      

    
    

wileński powierzyliśmy: 

©DDTZOWIACZACKE 

1524-2 

  

  

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. 

Redakcja | Administracja Jagielleśska 3. Tai 99, Giynne sią za i a A 
“ tor mu. э 

CEN/. PRENUMERATY: mieaigczaio = odnaszaniem tub przesrłzs pocriową 41 1:l. CENA OGŁOSZEŃ: za wiórsz milimetrowy przed 
mia mieszkaciowe—10 gr. (zaWierz petite 40 demo eb Eine AO 95, (xa wiersz rodak NA OSającj ch, pracy--50 znitki,, ogł. cyfrowe | tsbelowe o Ż0%% drożej, Ogł z zastrzeżenie miejsca 10% drożej, Zagraniczne 

Oddział w Grodzie- Oraearkaguj Ra nów desine EA Hole LARK kasio V ale lmosy. dh zastrzago żabie przvo arilany tęrmien droka ogłoszeń. 

Redakier odpowiedzialny Józef Jurkiewicz, 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 p 
Ogłoszenia przyjmują A оё 9 — 

Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim, 

ki. Rękopisów Redakcja nie zwraca 
Redsktot działo gospodarczego przyjmuje od godz. 10 @ 10.30 przed połud, we wtorki i 

ы edo wiecu." Konto czekowe pne 50.150" Drukarala — "ul. św. Ignacego 5. Tel. 
tekstem—25 gr., w tekżcis I l II str. — 30 Gr. HI i IV str. — 25 gr., za tekstem—10 

б 'мч. 

  
Wydawca: „Kurjer Wilešski“, ska z efr. edo, 

  

Tow. Wyd. „Pagoń”, Dryż. „Pax”, ul. św. Ignacego 5. ; 

 


