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Kto jest nacjonalistą? 
W niedzielnym numerze „Słowa* zo- 

stał umieszczony artykuł którego zasadni- 
czem zadzniem jest „poprawienie reputacji" 
wyrazu „krajowcšė“. Artykuł zawiera kilka 
całkiem słusznych uwag. Tak, np., wiele 
racji mają rozważania historjozoficzne na 
temat tego, iż o wielkości dziejowej każde- 
go kraju decyduje stopień jego udziału w 
twórczości ogólno ludzkiej, jego wpływ na 
historję Świata. Ma też rację autor gdy p!- 
sze, że Wilno obecnie jest miastem zamie- 
rającem, miastem likwidującem się jako 
centrum gospodarcze, kulturalne i politycz- 
ne. Słusznym niewątpliwie jest także po- 
gląd, że ideologji krajowej nie można u- 
tożsamiać ani z radykalizmem społecznym, 
ami z demokracją polityczną. 

Obok tego jest jednak szereg zdań 
absolutnie nieuzasadnionych Oraz szereg 
nieudanych wysiłków na stworzenie błys- 
kotliwego paradoksu. Cały artykuł sprawia 
wrażenie pisanego w jakimś chorobliwym 
podnieceniu, kiedy autcr w żaden sposób 
nie może skupić myśli. Pomiędzy innemi 
spotykami się tam z twierdzeniem, iż niżej- 
podpisani są najbardziej skrajnymi, skrajniej- 
szyn | od najskrajniejszych nacjonalistami w 
Wilnie, a te dlatego, że domagają, aby 
państwo polskie zaspokoiło szereg naro- 
dowe-kulturalnych aspiracyj ludności bia- 
łoruskiej i litewskiej. 

Ze względu na ogólny charakter ar- 
tykułu nie podjęlibyśmy w tej sprawie 
dyskusji, gdybyśmy nie znali i nie cenili p. 
Stasisława Mackiewicza, jako człowieka 
tworzącego niewątpliwie oryginalny prąd 
ideologiczny w życiu naszego kraju. 

Czem jest nacjonalizm? Jako zjawis- 
„ko masowe nacjonalizm jest ruchem, w 
którym elementy miłości własnego narodu 
znacznie mniejszą odegrywają rolę, niż ele- 
menty nienawiści wszystkiego co jest na- 

"cechowane piętnem innych narodów Są- 
siednich. Nacjonalizm — to nauczyciele, 
wlewający truciznę nienawiści rasowej i na- 
rodowościowej do duszy młodzieży; to u- 
rzędnicy, szykanułący interesantów z po- 
wodu ich przynależaości narodowej; to sfa- 

|). natyzowani księża, którzy zamiast łagodzić 
antągonizmy, zamiast szykować grunt dla 
pojednania Kościołów, stają się u nassiew- 
cami nienawiści. | | 

Pod kątem widzenia socjalizm nacjo - 
nalizm jest odbiciem psychiki drobnobur- 
żuazyjnej psychiki tchórzliwej, niechętnej dla 
każdej Śmielszej myśli, każdej donioślejszej 
przemiany w układzie życia społecznego i 
politycznego, psychiki białej kawy z ko- 
żuszkiem oraz wygodnej kanapy dla drzem- 
ki poobiedniej! Wszelki rozmąch w pracy 

- politycznej, wszelkie tendencje do donioślej- 
szęj twórczości dziejowej, wszystko, co za- 
wiera w sobie elementy ryzyka ? elementy 
większego wysiłku, wzbudza odrazę nacjo- 
nalisty. Dlatego też nacjonalizm jest ahi- 
storyczny, bo jest obcy temu, co bywa naj- 
większe w tradycji każdego kraju. Jako 
ideologja nacjonalizm jest nieskończenie 
niższy od komunizmu, stawiającego sobie 
wielkie światoburcze żądania, i nieskończe- 
nie niższy od wszelkich koncepcyj imper- 
jalistycznych. 

Elementy zoologicznej nienawiści 
tkwiące w nacjonalizmie stanowią w dużym 
stopniu produkt ciężkich warunków upo- 
śledzenia i niewoli. Człowiek, którego biją, 
prześladują i znieważają, gdy dostaje w 
swoje ręce władzę, staje się bezlitośny dla 
innych. W okresie wielkiego upośledzenia 
mas robotniczych najbardziej twardym, naj- 
więcej wyzyskującym bywał ten przedsię- 
biorca, który sam wychodził ze środowi- 

3 ska robotniczego. Dziecko—kaleka, wyšmie- 
wane i bite przez rówieśników, wyrasta 

,- potem na człowieka zdolnego do najwięk- 
szych okrucieństw. Nacjonalizm poiski jest 
produktem stuletniego ucisku narodowego. 
Dzi$ — wyzwoleni Polacy produkują inne 
nacjonalizmy. Nacjonalizm białoruski, któ. 

ry zaczyna przybierać coraz bardziej ohyd- 
ne formy, wyrasta na naszych oczach. Wy- 
tworzyli go: polski urzędnik, polski ksiądz 
i polski dziennikarz. Szanowny redaktor 
„Słowa” jest jednym z ojców chrzestnych 
tego nacjonalizmu. 

Nacjonalizm jest reakcją na tendencje 
asymilacyjne, reakcją na krzywdę, Z nacjo- 
nalizmem jest jeden jedyny sposób walki: 

dzających się ruchów narodowych do realizo- 
wania swoich ideałów kulturalnych. Lud- 
ność białoruska płaci podatki, ludność bia- 
łoruska daje rekruta do wojska. Wzamian 
za to, gdy zechce, musi mieć prawo do 
własnej szkoły Orsz prawo do używania 
własnego języka w urzędach, a nawet pra- 
wo do autonomicznego urządzania życia 
na własnych terenach. Jest to metoda wal- 
ki z nacjonalizmem, stosowana przez ko- 
munizm rosyjski, i metoda jedynie skutecz- 
na. Wychowując indyferentyzm narodowy 
polski, będziemy jednocześnie wychowywali 
indyferentyzm narodowy białoruski, litew- 
ski, ukraiński. Trzeba usunąć z porządku 
dziennego kwestje takiej lub innej przyna- 
leżności narodowej, używania takiego lub 
innego z języków krajowych, a na pierw- 
szy plan wysunąć wychowywanie pewnych 
sentymentów historycznych i pewnego po- 
czucia państwowego. 

Przypuszczamy, że w samem ujęciu 
nacjonalizmu pomiędzy nami a p. Mackle- 
wiczem niema zasadniczych różnic. Tym- 
czasem metoda walki stosowana przez p. 
Mackiewicza jest całkiem odrębna. Chce 
on walczyć z nacjonalizmem litewskim i 
białoruskim przez kultywowanie nacjona- 
lizmu polskiego, chce leczyć histeryka przez 
wsadzanie mu szpilek w najboleśniejsze miej- 
sca. Toteż „Słowo” bardzo często nosi cha- 
rakter pisma wyraźnie nacjonalistycznego, 
ubiega się o popularność w środowiskach 
najbardziej nacjenalistycznie  usposobio- 
nych. P. Mackiewicz  aatynacjonalista, 
p. Mackiewicz człowiek o szczerych senty- 
mentach krajowych rok temu, organizując 
wybory do Rady Miejskiej, ubiega się o 
poklask kucharek, przekupek i starych pa- 
nien, poklask szewców z Ligifiśw. Kazimie- 
rza, poklask całego tego tłumu nacjonali- 
stycznego, którym pogardza, wyciąga wyś- 
wiechtane hzslo „obrony polskości Wil- 
na”, propaguje najskrajniejszy nacjonalizm 
i obawia się, aby tłum nie poznał się na 
nim, aby nie wyszło na jaw, że jest on 
inny, że znacznie głębiej ujmuje rzeczy, że 
ma szersze horyzonty polityczne, niż... 
nasuwa się mimowoli brzydkie porównanie. 

Kultywując polski nacjonalizm, biorąc 
w ten sposób udział w kształtowaniu na- 
cjonalizmu białoruskiego i litewskiego 
p. Mackiewicz zapomina, iż on grzebie 
tą drogą swoje śmiałe marzenia o prze” 
sunięciu osi historji Europy bliżej do 
Wilna. Stan. Swianiewicz. 

Sew. Wysłouch. 
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Rozwiącanie zwiądku rosyjskich techników i 
Idżynierów. 

BERLIN, 15.V (Pat) Tagliche Rund- 
schau donosi z Moskwy przez Kowno, żę 
па rozkaz GPU. rozwiązany został zwią- 
zek rosyjskich techników i inżynierów w 
Charkowie. Rozwiązanie to ma pozosta- 
wać w związku z procesem donieckim, 
który ma się rozpocząć w najbliższym 
czasie w Moskwie,Przewodniczący tego zwią- 
zku inż. Chimkin miał zostać aresztowany 
i odstawiony do Moskwy 

Ms. Karol w zażyłych stosnnkach 1 bolze- 
wikani. 

PARYŻ, i5.V. (Pat.) „Echo de Paris“ 
zaznacza, że stosunki zażyłe i systema- 
tyczne utrzymywane przez ks. Karola z 
personelem ambasady sowieckiej w Pary- 
żu czynią powrót jego do Francji wcale   niepożądanym. 

nie przeciwstawiać się tendencjom odra- | c 

traktacyj 
i PARYŻ, 15 V. (Pat.) Przerwanie per- 
traktacyj polsko litewskich wywołuje w 

jprasie dzisiejszej liczne komentarze. 
„Ls: Figsro“ zamieszcza ogłoszony w 

„Messsger Polonais“ wywiad z Woldema- 
rasem, pedkreślejąc wykrętne jego stano- 
wisko. Na łamach „L Osuvre” Victor Snell 
oświadcza, że przeciwnicy Ligi Narodów 
zacierają radośnie race dopatrując się w re- 
zuliatach kozferencji kowieńskiej nowego 
niepowodzenia instytucji genewskiej. Polska 
uczyniła wszystko dla rozwiania niepotrze- 
bnych niepokojów rządu kowieńskiego. 

Stanowisko delegacji polskiej było na- 
tyle lojalne i poprawne, że powstaje myśl, 
czy Litwa nie zostsła mimo swej woli do- 
prowadzona przez obce wpływy do odrzu- 
enia tak korzystnych propozycyj. Przyję- 

Opinja niemiecka 

dentów litewskich w Kownie z 
oświadczając, że tego rodzaju wybryki 
rozumienia między dwcma państwami. 

     
    

Prezydent 

n fest wydany do uarodu litewskiego 

festu, zredagowany wyraźnie tendencyjnie. 

czterej oficerosie 

Berlinie, 

RYGA, 15.V. 

   

Wykrycie afery 
„ Wladze bezpieczeństwa aresztowały oneg- d:j w Krakowie pięciu funkcjonarjuszów kolejo- wych, a w tej liczbie starszego asystenta urzędu ruchu Krakowskiej Dyrekcji Kolejowej Stanisła- 

wa Turka. ; 
„ Aresztowanie nastąpiło pod zarzutem akcji 

szpiegowskiej zorgsnizowenej przez wyższego u- rzędnika jednego z poselstw państw ościennych w Warszawie mianowicie Winogradowa. Zakres działalności wywiadu szpiegowskiego miał obej. 
mować w piewszym rzędzie kolejnictwo, a zwłasz- 
czą kolejowy dział mobilizacyjny na wypadek wojny. Rewizja przeprowadzona u aresztowanego | Turka ustaliła cały szereg kompromitujących za- granicznę poselstwo w Warszawie dokumentów. 
Wspomniany wyżej Winogradow miał dawać szpie-   

_ Prasa francuska o przerwaniu per- 

  
Smetona nie podp 

KOWNO, 15.V (Pat). W tutejszych sferach politycznych zwrócono uwagę, iż ma- 
z okazji 10-lecia niepodległości Litwy, zawiera podpisy premjera Woldemarasa i ministrów a 

tonę. Wnioskują z tego, iż prezydent Smetona nie chciał zgodzić się na tekst mani- 

Balutis posłem litewskim w 
(ATE.) Z Kowna donoszą, iż posłem litewskim w wany sekretarz generalny litewskiego M. S. Ż. Balutis. 

szpiegowskiej 

    gowi Turkowi i podległej mu szajce szczegółowe 

Kiedy 
PARYŻ, 15.V. (Pat.) Aparat na którym lo- 

tnicy polscy majorowie Kubala i Idzikowski mają odbyć iot transatlantycki, powrócił na lotnisko w 
Villacoublay, gdzie szykuje się do dalszych lotów 

  

cne wycofały się z Tsao-Ting-Fu o 
zapasy amunicji, które 
w stronę Mandżurji. 

Shan Hai-Kjan położonej po zewnętrznej 

LONDYN. 15.V. (Pat.) Sytuacja na 
Dalekim Wschodzie staje się z dniem każ- 
dym bardziej poważna. Jak wynika z nad- 
chodzących wiadomości, nacjonalistyczne 
wojska chińskiej armji południowej posu- 
wają się w dalszym ciągu na północ i za- 
czynają już zagrażać Tjen-Tsinowi a na- 
wet Pekinowi. Wojska południowe zdają 
się zajmować obecnie linję oddaloną od 
Pekinu i Tjen-Tsinu zaledwie o sto kilka- 
dziesiąt kilometrów. Wojska północne czy- 
nią obecnie przygotowania do ewakuacji 
obu tych miast i wycofania się dalej na 
północ do Mandżurii. 

Jak donosi agencja Reuter'a z Peki- 
nu, spodziewają się tam rychłego odjazdu 
dyktatora Chin północnych Czang-Tso-Li- 
na. Wedłe tejże wiadomości wojska pół- 
nocne wycofały się już na 80 mil na pół- 
nocny zachód od Pekinu, przyczem armaty 

rozpoczną lot polscy 

  

  

zostały skierowane wzdłuż 

  i zapasy amunicji skierowane zostały w 

WIEDEŃ, 15.V 
munikował dzisiaj lzbie Gmin, 
do Tjen-Tsinu. Rząd angielski   również w razie potrzeby wyślę 

    

    
V ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

w Kownie. 
to widzieć we wszystkiem rękę Niemiec. 
Lecz czy nie należałoby raczej upatrywać 
w danym wypadku wpływów Mosks y, kič- 
rej robota daje się odczuć w rozmaitych 
krajach. Jeżeli tak jest w rzeczywist: Ści, to 
Litwa jest godną pożałowania. 

Na łamach „L'Avenir, de Givet o- 
Świadcza, że wina niepowodzenia pertrak- 
tacyj polsko-litewskich spada w znacznej 
części na radę Ligi, której interwescja za. 
miast uprościć zagadnienie, obostrzyła je, 
gdyż rada nie opowiedziała się stanow:zo 
w tej sprawie. Rezultatem takiej słabości 
ze strony Ligi było barcziej niż kiedy- 
kolwiek wykrętne stanowisko Woldemara- 
sa. Należy się spodziewać — pisze de Gi- 
wet—iż Liga na swej sesji czerwcowej za- 
chowa się bardziej stanowczo. 

o demonstracjach 
kowieńskich. 

GDAŃSK, 15-V. (Pat): „Danziger Volkstimme" omawiając 
okazji odjazdu delegacji polskiej, 

demonstrację urządzoną przez stu- 
potępia ją w bardzo ostry sposób 

ze strony młodzieży litewskiej z pewnością nie ułatwią po- . 3 Woldemaras—pisze „Danz. Volkst.* — który tak chętnie udaje człowieka silnej ręki, powinien był porządnie uderzyć po palcach demonstrujących studentów. 

    

Isa! manifestu. 

  

nie jest podpisany przez prezydenta Sme- 

Oficerowie niemieccy na uroczystościach 
dziesięciolecia niepodległości Litwy. 

KOWNO, 15.V. (ATE.) Na uroczystości 10-lecia niepodległości Litwy przybyll z Berlina 3 niemieccy, jako przedstawiciele niemieckiego sztabu generalnego stwie litewskiego attache wojskowego w Berlinie. Przybył także włoski attache 
w towarzy- 

wojskowy w 

Waszyngtonie. 
Waszyngtonie ma być miano- 

     

Krakowie. | 
instrukcje. 

Aresztowany przyznał się do winy, oddając 
w ręce prokuratora Sądu Okr. w Krakowie sze- 
reg rewelacyjnych dokumentów. 

Są wszelkie dane, że krakowska afera 
zostaje w ścisłym związku ze słynną aferą pul- 
kownika armii sowieckiej i urzędnika Sejmiku 
Mołodeczańskiego  Mikołajuna aresztowanego 
przed kilku miesiącami w Mołodecznie. 

‚ „ Dokumenty bowiem znalezione podczas re- wizji u Turka wskazują, że Kraków był tylko 
centralą szpiegostwa kolejowego w Polsce, zaś 
sama robota prowadzona była przedewszystkiem 
na Ziemiach Wschodnich. Nie jest więc wyklu- 
czone, że wspomniany Mikołajun pozostawał w ścisłym kontakcie z aresztowanym onegdaj w Krakowie Turkiem. | : 

po- 

lotnicy. 
| próbnych, Termin ostatecznego odlotu nie jest 
jeszcze ustalony, przypuszczają jednak, że odlot nastąpi z początkiem czerwca. 

Cofanie się wojsk północnych. 
LONDYN, 15 V. (Pat), Agencja Reutera donosi z Pekinu, że wojska pėlno- 

80 mil na północny-zachód od Pekinu, armaty i 
linji kolejowej Pekin Hankou, 

SZANGHAJ, 15-V. (Pat). Prasowa agencja nacjonalistyczna w Szanghaju podaje że Czang-Tso Lin opuścił już Pekin pociągiem pancernym i przybył Tsinu 13 b. m. Wojska północne przygotowują się do obrony miejscowości 
do Tjen- 

stronie muru chińskiego. 

Sytuacja w Chinach. 
kierunku Mandżurji. Według doniesienia 
nacjonalistycznej agencji prasowej, Czang- 
Tso-Lin miał już opuścić Pekin w pociągu 
pancernym. у 

Opinja europejska i amerykańska c- 
gromnie interesuje się sytuacją w Chinach, 
gdyż linja działań wojennych przenosi się coraz bliżej koncesji europejskiej w Tien- 
Tsonie i Pekinie. W Tjen-Tsonie znajdują 
się koncesje brytyjska, francuska, włoska oraz japońska. Zamieszkuje je ludność cu- dzoziemska w liczbie około 8.000. W Pekinie 
znajduje się kilka tysięcy żołnierzy i ofłce- 
rów angielskich, amerykańskich, włoskich 
i japońskich. Garnizon ten otacza dzielnicę 
europejską mieszczącą konsulaty i posel- 
stwa. Liczba cudzoziemców w Pekinie wy- 
nosi około 2.000 osób, które wrazie nie- 
bezpieczeństwa mogą być łatwo przeniesio- 
ne do dzielnicy europejskiej. 

Interwencja Japonii, Włoch i Anglji. 
(Pat). Wedle doniesień dzienników z Londynu, 

że rządy japoński i włoski postanowiły wysłać „wojska 
zbadał tamtejszą sytuację dokładnie i ze swej strony 
wojska do Tjen-Tsinu. 

Chamberlain zako- 

) 

Samochodowe | earn © 
marki angielskiej | 
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Dzień polityczny. 
Wczoraj rano powrócił do Warszawy minister Reform Rolnych prof. dr. Witold 

Staniewicz. Minister bawił 2dni na Sląsku, 
ażeby przez bezpośrednie zetknięcie się z 
miejscową ludnością poznać jej potrzeby, 
i odbył szereg konferencyj z prezesem 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego i dyrek- 
torem Państwowego Banku Rolnego w Ka- 
towicach dla omówienia Sprawy przepro- 
wadzenia w szybszem tempie prac nad wy- 
konaniem reformy rolnej na Sląsku. 

Minister Sprawiedliwości Meysztowicz 
odbył dzisiaj dłuższą konferencję na temat 
Spraw uposażeniowych z przedstawicielami 
prezydjum głównego zarządu zrzeszenia $6- 
dziów i prokuratorów. (Pat.) 

P. minister Rolnictwa Niezabytowski 
wyjechał dn. 15 b. m. wieczorem w towa- 
rzystwie urzędnika do specjalnych. poru- 
czeń p. Stanisława Rościszewskiego do 
Pragi celem zwiedzenia dorocznej krajowej 
wystawy rolniczej. Pobyt p. ministra w 
Czechosłowacji ma charakter nieoficjalny. 

W Warszawie bawią w sprawach służ- 
bowych wojewodowie poznański Dunin- 
Borkowski i tarnopolski Kwaśniewski. Oby- dwaj wojewodowie byli obecni wczoraj na 
posiedzeniu Sejmu. 

Nowomianowany wojewoda poznań- 
ski p. Borkowski — udaje się z Warsza- 
wy na krótki urlop do swego majątku w 
Małopolsce Wschodniej, poczem przybę- 
= do Poznania i obejmie swe stanowi- 
sko. 

Kwestja nominacji wojewody Iwow- 
skiego zostanie, jak się dowiadujemy, roz- 
strzygnięta w ciągu dwóch najbliższych dni. 
Najpoważniejszym kandydatem na stano- wisko wojewody tego województwa jest pos. Gołuchowski. R ‘ 

W drugim dniu pobytu w Łodzi pre- zes Banku Gospodarstwa Krajowego gen. 
Górecki składał wizyty piezydentowi mia- sta, wojewodzie Jaszczołtowi, dowódcy OK. 
gen. Małachowskiemu, poczem zwiedził bu- 
dowę gma:hu Oddziału Banku Gospodar- 
stwa Krajowego w Łodzi. Następnie odje- 
chał do Tomaszowa celem 
bryki sztucznego jedwabiu oraz większych zakładów tamtejszego przemysłu włókien- niczego, (Pat.) = 

Niektóre dzienniki wczorajsze podały 
wiadomość, jakoby rząd zaniechał prac nad utworzeniem Państwowej Rady Gospodar- czej. Polska Agencja Telegraficzna upo- wążniona jest do stwierdzenia, że wiądc- mość ta jest nieprawdziwa. Prace przygo- towawcze nzd utworzeniem Rady Gospo- dsrczeį są obecnie w toku i plany rządu w tym zakresie nie uległy żadnym zmianom. 

ы (Pat.) 

W końcu b. tygodnia przybywa na kilka dni do Nowogródka poseł Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w War- szawie p. Stetson. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Obywatelstwo honorowe Przyznsła je- dnogłośnie rada miejska w Glasgowie p. Marii Curie-Skłodowskiej w uznaniu jej wielkich zasług dla nauki. . = Przybył do Helsingforsu król duński w pie dos ks. Knuda, ministrą Spraw zagrani- cznyc em'erą islandzkiego. 

zabawią w Finlandji do i a GE = Sprawą pobytu ks. Karola w Belgii wbrew przewidywaniom nie zajmowała się wczo- raj belgijska rada gabiretowa. Decyzja w tej kwestji zależeć będzie od stanowiska księcia. Jak donoszą z belgijskich kół rządowych, włądze nie otrzymały dotychczas oficjalnej prośby o zezwo- lenie księciu Karolowi na pobyt w Belgji. = Z Ameryki do Europy lot znana lotniczka niemiecka Theerascha. Prag- nie ona byč pierwszą kobietą, która ten lot prze- prowadzi 
donosi prasą berlińska z Nowego Yorku ma pod- jąć śmiała lotniczka już w dniach najbliższych. | „= Wyrazy współczucia złożył rządowi greckiemu poseł Jurjewicz w imieniu rządu pol- skiego z powodu katastrofy trzęsienia ziemi, ja- ka dotknęła Grecję, przyczem złożył w imieniu   własnem i urzędników poselstwa poiskiego pew- ną sumę na rzecz ofiar katastrofy. ' 

zwiedzenia fa- | 

zamierza podjąć _ 

sama kierując aeroplanem. Lot ten, РЕ. 

 



        

  

   

Prace Sejmu. 
VIII plenarne posiedzenie Sejmu z dn. 15 bm. 

(Telefonem ©d własucge koraspondanta z Warszawy). 

Wczoraj po południu odbyło się ple- 
narne posiedzenie Sejmu. Po załatwieniu 
szeregu ustaw ratyfikacyjnych, które prze” 
słano do komisji spraw zagranicznych, 
odbyła się dluższa dyskusja nad wnios- 
kiem komisji regulaminowej w sprawie 
wydania sądom posła komunistycznego 
Sochackiego. W dyskusji zabierali głosy 
jedynie przedstawiciele komunizujących 
mniejszości narodowych, zasiadających w 
Sejmie. 

Przemówienia te niczem nie różniły 
się zresztą od deklaracyj komunistycz- 
nych i skierowane były przeciwko obecne" 
mu zespołowi sejmowemu i porządkowi 
publicznemu, jaki obecnie panuje w Polsce. 

W swych przemówieniach posłowie ci czę” 
stokroć posuwali się zbyt daleko, wsku- 
tek czego nrarszałek Sejmu Daszyński 
przywoływał ich kilkakrotnie do porząd- 
ku. Między innymi przedstawiciel lewicy 
Selrobu pos. Zahidnyi rozpoczął swe prze- 
mówienie słowami: „Wysoka Pałato! Chcąc 
w ten sposób zamanifestować swą Od- 
rębność narodową”... 

W głosowaniu wniosek o wydanie 
pos. Sochackiego sądom zyskał większość. 
Jednak p. Sechackiego nie było na sali, 
ani w Sejmie. Jak się dowiadujemy pos. 

Sochacki bawi obecnie w Gdańsku i po 
w" go sądom już nie powróci do 

olski. 

W komisjach sejmowych. 
Budżet Ministerstwa Skarbu oraz 
budżet długów państwowych w 
sejmowej komisji budżetowej. 

Wczoraj w obecności p. ministra 
Skarbu Czechowicza, wiceministra ro- 
dyńskiego oraz wyższych urzędników Mi- 
nisterstwa Skarbu rozpoczęły się o g. 10 
m. 30 obrady sejmowej komisji budżeto- 
wej. Na porządku dziennym znajdowała 
się sprawa budżetu Ministerstwa Skarbu 
oraz budżetu długów państwowych. Oba 
te budżety reieruje poseł Hołyński (BB). 

Referent zaznaczył na wstępie, że 
wzrost budżetu wynosi 19 proc. w wydat= 
kach, a 24 proc. w dochodach. Budżet jest 
więc zupełnie realny. Podstawową jego 
treścią są dochody, które stanowią 86 % 
docho.ów całego Państwa. 

Pa omówieniu podatków i wydatków 
referent przeszedł do długów państwowych, 
zaznaczając, że ciężar pożyczki stabilizacyj- 
nej nie jest tak wielki za jaki uchodzi, że 
spłacono już 8 proc. pożyczkę konwersyj- 
ną, wykupiono 8 proc. bilety skarbowe, 
ale należy pamiętać, że długi objęte tym 
budżetem nie wyczerpują wszystkich dłu- 
gów pafistwowych, gdyż pożyczka włoska 
figuruje jeszcze w budżecie Monopolów, a 
pożyczki kolejowe w budżecie Kolei. Nie 
nadszedł jeszcze czas na zaciągnięcie du 
żej pożyczki wewnętrznej, ale 
wielka szkoda — stwierdza referent, że na 
skutek sprzeciwu komisji długów państwo- 
wych nie doszła do skutku projektowana 
pożyczka premjowa. 
= po go posiedzenie komisji budżeto” 

zakończono, wyznaczając następne na 
jutro na godz. 10 min. 30. В 

Na porządku dziennym znajduje się 
głosowanie nad budżetem M-stwa Spraw 
Wojskowych i dalsza dyskusja nad budże” 
tem Ministerstwa Skarbu (Pat). 

Obrady sejmowej komisji oświa- 
towej. 

Wczoraj obradowała przed poludniem 
sejmowa komisja oświatowa. Na porządku 
dziennym m. in. znajdowało się rozporzą- 
dzenie Prezydenta Rzplitej o stosunku służ- 
bowym nauczycieli państwowych szkół aka- 
demickich. Referent dekretu pos. Błędowski 
(BB) powołując się na brzmienie art. 44, 
ust. 7 konstytucji, Oraz na regulamin o- 
świadczył, że nie widzi możności przedsta- 
wienia komisji referatu. Podobne stanowi- 
sko zajął szef biura prawnego przy preze- 
sie Rady Ministrów dr. Piętak, zaznaczając, 
że komisja jako taka nie może występować 
z wnioskiem .o zmianę lub uchylenie de- 
kretu, lecz może to nastąpić na skutek ini- 
cjatywy poselskiej wyrażonej w formie 
wniosku. | 

Po dyskusji, w której zabierali głos 
posłowie Piotrowski (PPS.), Kornecki (Z. 
L. N.), Jędrzejewicz (BB), Moszyński (BB), 
sprawę przekazano do merytorycznego roz- 
strzygnięcia marszałkowi Sejmu. Następ- 
nie poseł Wełykanowicz (Ukr.) referował 
wniosek swego klubu w sprawie uchwale- 

NOWE KSIĄŻKI 
RACHILDE „Wieża miłości”. Po- 

wieść, wstrząsająca grozą zwolna nabrzmie” 
wającego dramatu. Młody chłopak, zamknię- 
ty jest jako latarnik w latarni morskiej, 
zbudowanej na cyplu skalnym, sterczącym 
na pełnem morzu. Wolne przeobrażenie 
psychiki żywot niemal obłędny, kult dla 
pięknych topielic, wyławianych z morza. 
Kręgi piekielne, przez jakie kroczy żądny 
radości życia młodzieńczy umysł ku coraz 
głębszemu samozatraceniu się w ргтерг$- 
ciach własnego jestestwa odmalowane są 
mistrzowskiem piórem. 

FARRERE. „So miljonów w złocie", 
Jeżeli mógł powstać Verne we wszechorę- 
żu nowoczesności, to wcielił się w mistrza 
tej miary, jakim jest Ferrere. Ta ostatnia 
książka znakomitego pisarza marynisty O 
zatopionych skarbach należy chyba do naj- 
sziachetniejszego typu powieści „sensacyj- 
nej”; genre, który, za przykładem Chester- 
tona, z zapałem zaczynają uprawiać piewszo- 
rzędne pióra Świata. 

KESSEL. „Krwawy step*. Kessel jest 
bardzo znany na Zachodzie i wcale nieźle 
w Połsce. Jego „Załoga” ma się niebawem 
ukazać w powtórnem wydaniu polskiem, 
jego „Ślepota władców* została przyjęta 
przez polską krytykę z uznaniem. 

„Krwawy step*—to opowiadania z re- 
wolucji rosyjskiej. Nie zapominajmy, że 
Kessel, aczkolwiek należy do celniejszych 
pisarzy francuskich (jest laureatem wielkiej 

  

nia noweli do art. 68 ustawy szkolnej 
Wniosek ten dotyczy przenoszenia nauczy= 
cieli dla dobra szkoły. Komisja uchwaliła 
dyskusję nad tym wnioskiem odroczyć do 
wysłuchania opinji rządu w tej sprawie. (Pat.) 

Posiedzenie sejmowej komisji do 
Spraw zagr. w piątek. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

W piątek o godz. 11 rano udbędzie 

się posiedzenie sejmowej komisji do spraw 
zagran. pod przewodnictwem prezesa posła 
Radziwiłła, na którem minister Spraw Za- 
graniczn. p. August Zaleski wygłosi expose 
o polityce rządu polskiego na terenie mię- 
dzynarodowym. 

  

Posiedzenie zarządu klubu sejmowego Bloku 
Jedynki. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się posiedzenie za- 
rządu klubu sejmowego B. B., na którem 
postanowiono mie przyjmować do wiado- 

mości prośby rezygnacyjnej dotychczaso- 

wego wiceprezesa klubu pos. Kościałkow- 

skiego. Natomiast dokooptowano jeszcze 
dwóch wiceprezesów, zwiększając tem ich 
liczbę do sześciu. Wiceprezesami zostali 

pos. płk. Pieracki i pos. Polakiewicz. Re- 

zygnację b. sekretarza generalnego pos. 

Baranowskiego przyjęto powołując na jego 

miejsce posła Piaseckiego. ` 

LOREANRBTIT TTL DAS AREA 

Z calej Polski. 
— Towarzystwo Polsko-Węgierskie 

w Warszawie. W ubiegłą niedzielę odbyło 
się w sali Towarzystwa Technicznego inat- 
guracyjne walne zebranie nowo - powstają” 
cego Towarzystwa Polsko-Węgierskiego im. 
Stefana Batorego w Warszawie. Organiza- 
cja ta ma na celu zgodnie ze statutem, 
prowadzenie akcji w kierunku zbliżenia 
kulturalnego między obu narodami Preze- 
sem honorowym obrany został poseł wę- 
gierski w Warszawie p. Aleksander Be- 
litska. 

*— Gość z Francii. Do Krakowa przy- 
był onegdaj p. Mayer profesor College de 
France, wybitny fachowiec w dziedzinie o- 
brony gazowej. P. Mayer był wielokrotnie 
ekspertem Ligi Narodów w komisji roz- 
brojeniowej. 

, — Katastrofa samochodowa. Wczo- 
raj w nocy wydarzyła się pod Garwolinem 
katastrofa samochodowa, która spowodo- 
wała śmierć 3-ch osób. Mianowicie samo- 
chód Andrzeja Rotwanda prezesa Banku 
Zachodniego, którym jechał Józet Baliński 
z M-stwa Spraw Zagranicznych z małżon- 
ką, w następstwie pęknięcia kierownicy roz- 
bił się o drzewo. Baliński poniósł śmierć 
na miejscu. Balińska i szofer zmarli w dro- 
dze do szpitala w Garwolinie. Rotwand u- 
iegł lekkiemu poranieniu głowy i nóg. 

nagrody. Goncourtów), to jednak jest Rosja- 
ninem. Już przy otwarciu książki pierwsze 
opowiadznie („Śpiew Fed'ki Kulawego"), 
bucha w czytelmika ciężkim Oparem sza” 
leństwa, poczętego ż mongolskiego nasie- 
nia nad bezbrzeżami Wołgi. 

LEO BELMONT  „Przeznaczenie*. 
Leo Belmont, błyskotliwy publicysta, zna- 
ny z homerycznych bojów swego „Wolne- 
go Słowa” z cenzurą rosyjską, wystąpił w 
ostatnich czasach z szeregiem sensacyjnych 
powieści historycznych. 

Jeśli która z powieści jego zasługuje 
na uwagę, to przedewszystkiem „Przezna* 
czenie”, wielka oryginalna powieść, na któ- 
rej oparto film polskiej produkcji pod tym- 
że tytułem, mający wielkie powodzenie w 
stolicy. 

W żarna losu dostają się dwie dusze 
dziecięce—chłopca i dziewczynki, które po 
przez najbardziej fantastyczne przygody i 
przejścia, po przez arenę cyrkową, i głód 
i chłód wprowadza ku słoficu—ich przezna- 
czenie. 

PANAIT ISTRATI. „Kodyn”. Kie- 
dyśmy czytali jedną jedyną rzecz tego auto- 
ra przełożoną na język polski („Kyra Ky- 
rallna"), nie wiedzieliśmy, że pióro tego 
greko-rumuna uzyska tak gromką poczyt* 
ność. Romain Rolland anonsuje, że „naro- 
dził się nowy Gorkij. Ciągnie z Bałkanów 
jak mroźny wiatr. „Rzesze snobów rzucają 
się do powieści tego ex włóczęgi, ex han- 
dlarza świń, linoskoczka, domokrążcy, wy- 
robnika, którego pewnego dnia z pode- 
rziętem brzytwą gardłem znalazła na wy*   

_KURJER     WILE NR SK i 

ge został aresztowany. 
RYGA, 15.V (Pat). W związku z wy- 

kryciem szpiegowskiej organizacji komuni- 
stycznej, prasa tutejsza donosi, że szefem 
tej organizacji był administrator biura po- 
selstwa sowieckiego w Rydze Lange. Zna- 
leziono u niego adresy innych uczestników 
spisku, między którymi była Antonina 
Bindze, siostra funkcjonarjusza moskiew- 
skiego G. P. U. Bindze rozporządzała du- 

ny poza 

amerykańskie dotyczące postawienia wojny 

Echa wykrycia organizacji szpiegowskiej 
w Rydze. 

RYGA, 15.V (Ate). W związku z wykryciem organizacji szpiegowskiej, na której 

czele stał urzędnik poselstwa sowieckiego Lange, koła dobrze poinformowane zapew» 

niają, iż organizacji nie udało się zdobyć ważniejszych dokumentów wojskowych. 

RYGA. 15.V (Ate), W związku z wykryciem organizacji szpiegowskiej na Łotwie 

sowiecki attachć wojskowy w Rydze Sudakow wyjechał do Moskwy i zapewne na swe 

stanowisko nie wróci. Jego wyjazd z Rygi poprzedził protest rządu łotewskiego prze- 
ciwko nadużywaniu przywilejów dyplomatycznych. Urzędnik poselstwa sowickiego Lan- 

żemi sumami pieniędzy, które otrzymywała 
od Langego. Usiłowała ona podtrzymywać 
stosunki z oficerami, co pozwoliło jej otrzy- 
mać szereg ważnych informacyj co do no- 
wych formacyj wojskowych, co do miej- 
scowości, gdzie znajdują się składy amuni- 
cit it. d. Lange dostarczał także komuni- 
stom łotewskim pieniędzy Oraz znacznej 
ilości literatury wywrotowej. 

Japonja przyjmuje projekt postawienia woj- 
prawem. 

TOKIO, 15-V. (Pat). Korespondent Reuter'a dowiaduje się ze źródeł wiarogod- 

nych, że Ministerstwa Spraw Zagranicznych zredagowało już odpowiedź na propozycje 
poza prawem. Korespondent twierdzt, że 

Japonja przyjmuje naogół propozycje amerykańskie wypowiadając się jedynie za wpro- 

Proces oskarżonych 

trwać od 4 ch do 8-miu tygodni. 

RYGA, 15.V (Aie). W nocy z 14 na 
silne trzęsienie ziemi, 

Ze świata. 
— Choroba Stresertanna. Onegdaj 

wieczorem przy łożu chorego min. Strese- 
manna odbyło Się konsyljum lekarskie. 
Wydany biuletyn stwierdza, że min. Stre- 
semann chory jest na katar żołądka i ki- 
szek podobny do gorączki paratyfoidalnej 
oraz podrażnienie nerek. Lekarze zalecili 
ministrowi jaknajsurowiej nieopuszczanie 
łóżka i dłuższy wypoczynek. 

Zbliżona do ministra Stresemanna 
„Taeglichs Rundschau“ występuje przeciw- 
ko szerzeniu przez prasę alarmujących po” 
głosek o niebezpiecznym stanie zdrowia 
min. Stresemanna. 

Dziennik donosi, że wobec choroby 
min. Stresemanna odwołany został z ku- 
racji podsekretarz stanu v. Schubert, który 
bawił w senatorjium pod Dreznem. Von 
Schubert ma objąć zastępstwo ministra 
Stresemanna w zastępstwie sprawami za- 
granicznemi. 

Wydany późzym wieczorem biuletyn 
lekarski określa stan zdrowia m.in. Strese- 
manna, jako w dalszym ciągu poważny. 

— Zaprzeczenie. „Havas“ donosi, że 
w paryskich kołach urzędowych oświadcza- 
ją iż insynuacie jednego z oskarżonych w 
procesie inżynierów i techników w Zsgłę- 
biu Donieckiem, jakoby rząd francuski sub- 
wencjonował organizacje kontrrewolucyjne, 
są czystym wymysłem. 

— Rehabilitacja. Z Angory donoszą: 
Trybunał wydał wyrok w procesie b. mi- 
nistra handlu Djenany Bey'a, który wyro- 
kiem został oczyszczony z zarzutu niedba- 
łego spełniania obowiązków natomiast ska- 
zany został na miesiąc więzienia z jedno- 
czesnem odroczeniem kary za nadużycie 
władzy, które polegało na tem, że bez od- 

brzeżu Nizzy Francja i adoptowała, 
swego pissrza. 

„Kodyn“ rozwiera przed nami zam- 
knięty świat Bałkanów. Wydawcy polscy 
zapowiadają w najbliższym czasie tegoż 
autora „Domnicę ze Snagów* i „Prezen- 
tację Hajduków*. 

AWERCZENKO. „Egzekutor Buracz- 
kow“. Jestešmy świadkami zabawnego wy- 
ścigu,dwóch humorystów rosyjskich nowe- 
go i starego regime'u—Zoszczenki i Awer- 
czenki. Tomiki ich kapitalnych humoresek 
idą jeden po drugim, przeplatając się wza- 
jemnie i znajdując, każdy dla swego autora, 
szeregi gorliwych zwolenników. 

Tym razem debiutuje Awerczenko, a 
jego „Egzekutor Buraczkow“ jest jednym z 
najudatniejszych zbiorków opowiadań zmar- 
łego przed niedawnym czasem pisarza. 

WACŁAW GĄSIOROWSKI. „Księżna 
Łowicka”. Powieść historyczna z XIX wie- 
ku. Wydana obecnie powieść historyczna 
Wacława Gąsiorowskiego p. t. „Księżna 
Łowicka”, jest najmniej znaną ze wszyst- 
kich powieści tego znakomitego pisarza, 
albowiem drukowana była tylko raz jeden 
w Krakowie w r. 1908 i rozpowszechniona 
głównie w Małopolsce, gdyż pod zaborem 
rosyjskim była zabroniona. Zatem obecne, 

jako 

telników, nowością ciekawą, ponieważ 
autor zamknął w tej powieści najmniej 
znany szerokiemu ogółowi okres dziejów 
naszych, t. j. lata od 1818 do pierwszych 
walk powstania listopadowego. 

Akcja powieści rozpoczyna się w Wiel-   drugie wydanie, będzie nowością dla czy- |   

wadziem pewnych zmian. W kołach dobrze poinformowanych twierdzą, że odpowiedź 

doręczona zostanie niebawem ambasadorowi amerykańskiemu. 

Nowy szef sztabu armji czerwonej. 
BERLIN, 15-V (Pat). „Deutsche Alig. Zeit." donosi, że następcą Tuchaczewskiega 

na stanowisko szefa sztabu generalnego armji czerwonej mianowany został Szaposzni- 

kow, który od r. 1921 do r.1925 był kierownikiem oddziału wywiadowczego, a potem 

komendantem moskiewskiego okręgu wojennego. 

w aferze donieckiej. 
BERLIN, 15.V (Pat). Der Tag donosi z Moskwy, że proces oskarżonych w afe- 

rze donieckiej przygotowany jest w Moskwie jako wielki proces sensacyjny. Robotni- 

kom bolszewickim ma być rozdawanych dziennie około 1000 kart wstępu. Proces ma 

Trzęsienie ziemi w Tyflisie. 
15 maja dało się odczuć w Tyllisie dość 

które trwało kilka sekund. Jest to już drugie trzęsienie ziemi 
w ciągu tygodnia. Poważnych szkód nie było, gdzieniegdzie tylko osypał się tynk i za- 
uważono szczeliny w murach. Ponieważ jednak dały się słyszeć grzmoty podziemne, 
ludność w wielkiej panice powybiegała z domów. 

powiednich uprawnień zakupił w imieniu 
rządu pewną ilość akcyj jednej z fabryk z 
korzyścią dla osób prywatnych. Ponadto 
Djenany Bey został skazany na zwrot 
170.000 funtów tureckich, które wydał w 
imieriu rządu na zakup wzmiankowanych 
papierów. Akcje zostaną Djenany Bey'owi 
oddane na własność. ! 

— Bankiet z okazji otwarcia wy- 
stawy sztuki polskiej w Budapeszcie. Z 
okazji otwarcia wystawy sztuki polskiej po- 
seł Michałowski w Budapeszcie wydał о- 
negdaj wieczorem w hot. „Hungaria“ przy- 
jęcie na którem obecni byli członkowie 
korpusu dyplomatycznego, kilku członków 
gabinetu, pierwszy burmistrz m. Budapesz- 
tu Ripka, przewodniczący izby wyższej bar. 
Wlassiks oraz więle znanych osobistości 
ze świata literatury i sztuki oraz ze sfer 
towarzyskich. 

Wybory w Niemczech. 
BERLIN, 15.V (Pat). Dziś rozlepione 

zostały na ulicach miasta urzędowe plaka- 
ty zawierające szereg informacyj dotyczą- 
cych przebiegu wyborów Oraz wykazy list 
państwowych dla okręgu m. Berlina. Lista 
polskiej partji ludowej w okręgu berlińskim 
do Sejmu pruskiego otrzymała Nr. 18. Li- 
sta zawiera tylko 4 nazwiska. Na pierw- 
szem miejscu znajduje się dr. Jan Kaczma- 
rek sekretarz generalny Związku Polaków 
w Niemczech na drugiem miejscu figuruje 
ks. Bolesław Domański, na trzeciem miej- 
scu totychczasowy poseł Jan Baczewski, 
na czwartem zaś Gorzelany z Berlina. Li- 
sta ta dołączona jest do listy państwowej 
związku mniejszości narodowych noszącej 
również Nr. 18 i zawierającej następujące 
nzzwiska polskie: na 1-em miejscu figuru- 

kopolsce, w Targowej Górce, rezydencji 
generała Amilkara Kosińskiego, do którego 
zjeżdża w misji sekretnej major Walery 
Łukasiński, późniejszy bohaterski męczen- 
nik, więzień Belwederu i Szlisselburga. 
Poznajemy tu Dezyderego Chłapowskiego, 
Ludwika Szczanieckiego, Macieja Mielżyń- 
skiego z Miłosława i wielu innych obywa- 
teli Wielkopolski, a nadewszystko pozna” 
jemy ostatnie godziny życia generała Hen- 
ryka Dąbrowskiego, dogorywającego w Win- 
nogórze i uczestniczymy w smutaych ob 
rządkach pogrzebowych, żegnając na zaw- 
sze Bohatera. 

Tu poznajemy również hrabiankę Jo- 
annę Grudzińską, późniejszą żonę W. Ks. 
Konstantego (Księżnę Łowicką) i dowia- 
dujemy się o beznadziejnej miłości Łuka- 
sińskiego, * 

- Dalsza akcja powieści toczy się już 
na terenie Królestwa. Kongresowego i nie- 
mal całkowicie w Warszawie. Autor uka* 
zuje czytelnikowi dzieje głównych bohate- 
rów tej powieści: Joanny Grudzińskiej, Łu- 
kasińskiego i W. Ks. Konstantego. A że 
dzieje tych postaci są nieodłączne z życiem 
całego narodu, całegó państwa, więc to- 
czą się na mocno podmalowańem Н wy- 
darzeń historycznych nietylko w Polsce i 
Rosji, lecz w całej Europie. Życie stolicy 
jest tak wszechstronnie omówione, że su- 
che fakty historyczne nabierają barwy i 
stają się nam bliższe, bardziej zrozumiałe 
i silniej odczute. Omówienie wizyt carów 
Aleksandra i Mikołaja I w Warszawie wy- 
jaśnia nam dokładniej stosunek obu carów 

je poseł Jan Baczewski z Olsztyna, na 
2-em—sekretarz generalny Związku Pola- 
ków na Górnym Śląsku Stefzn Stefaniak, 
dalej—Marjan Kwiatkowski i wreszcie na 
6-em miejscu, redaktor pisma polskiego 
„Naród* Herne z Westfalji. Lista okręgo- 
wa polskiej partji ludowej do R«ichstagu 

4 nazwiska. Na 1-em miejscu fguruje ks. 
Bolesław Domański, na 2-em pose: Jan 
Baczewski, na 3-em dr. Jan Kaczmarek, 
na 4-em poseł Lodwolorz sekretarz Związ- 
ku Polaków okręgu berlińskiego. 

Lista ta przyłączona jest do państwo- 
wej listy związku mniejszości narodowych 
w Niemczech, która otrzymała również Nr 
22. Na 1 miejscu tej listy państwowej do 
Reichstagu figuruje dr. Jan Kaczmsrek, na 
2 Stefan Stefaniak i na 7 Andrzej Zydor 
prezes berlińskiego oddziału Związku Po- 
lsków w Niemczech. W poprzednich wybo- 
rach mniejszości narodowe w Ni mczech 

skiego, a mianowicie 1 mandat ze Śląska 
i1 z listy państwowej, które to mandaty 
otrzymali dwaj kandydaci polscy poseł 
Baczewski i ks. Klimas. W poprzednich 
wyborach do Reichstagu ani mniejszość 
polska ani żadna mniejszość narodowa w 
Niemczech nie otrzymała mandatu. Prasa 
niemiecka wyraża obecnie pewne zaniepo- 
kojenie wobec tego, iż są dane na to, że 
Polacy mogą nietylko utrzymać swe do- 
tychczasowe 2 mandaty do Sejmu pruskie- 
go, ale również i uzyskać 1 lub 3 manda- 
ty do Reichstagu. 

ESS T NT TTT NT 

Dziesigcolecie  szkolniwa żeńskiego. 
Tygodnik „Kobieta współczesna" Nr. 20 

poświęcony dziesięcioleciu szkolnictwa żeń- 
skiego w Polsce, zawiera prócz zwykłego 
dodatku tablicy robót i mód p. t. Mój 
dom, szereg interesujących artykułów z 
dziejów szkolnictwa w Warszawie. Bardzo 
szczęśliwy miała pomysł redakcja, stawiając 
w ten sposób przed oczy społeczeństwa z 
jednej strony wysiłek obecnej pracy ko” 
biet w szkolnictwie oraz stan szkół ilościo- 
wo i jakościowo, jak też i wspomni.nie 
o dawnych latach duchowych męczarń 
młodych dusz polskich, zadławianych ro- 
syjską szkołą. Szereg artykułów rozpoczy- 
na dr. Hanna Pohoska, historją kształce- 
nia kobiet w szkolnictwie śreźniem, od 
1773 do 1918, przechodząc dzieje francu- 
skiego wychowania naszych prababek, hoł- 
dowanie zasadom „Russa*, poglądy Ko- 
misji Edukacyjnej okres Czartoryskiego, 
Hoffmanowej, klasztory i pensje jawne i 
ukryta za rządów rosyjskich. 

dają obrazki z epoki tajnego nauczania i 
strajku 1905 r, p. A. Walicka poświęca 
pamięci zmarłych pionierek oświaty pol- 
skiej zbyt krótkie wspomnienie, wyliczając 
nazwiska zasłużonych: H Czarnoskiej, J. 
Jasieńskiej, I. Krzywobłeckiej, J. Sikor- 
škiei, I. Smolikowskiej, L Želeszkiewiczč- 
wny, które pod okiem czyhającej policji 
potrafiły wychować pokolenia Polek - pa” 
trjotek. 

P. A.Czerwińska pisze o publicznych 
szkołach powszechnych, a p. T. Męczkow- 
ska—o szkolnictwie średniem ogólnokształ- 
cącem; oba artykuły fachowe i wyczerpu- 
jące. Szkolnictwo zawodowe (ozdobione 
licznemi fotografjami) opracowała p. Zabo- 
rówska, seminarja nauczycielskie — W. 
Dzierzbicka. Wyższe studja kobiece z da- 
nemi statystycznemi p. H. Waniczek. O 
wychowaniu Są zajmujące artykuły pióra 
znanej pracowniczki na polu pedagogji p. 
H. Witkowskiej. Wychowanie fizyczne ot - 
jęta p. J. G:bethnerėwna, o pisarkach pe” 
dagogicznych pisze H, R. Cały numer za- 
wiera 40 ilustracyj fotograficznych i ładny 
rysunek dziewczynki Rembowskiego na 
pierwszej stronicy. 

  

Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczrą! 

do kwestji polskiej i rolę W. Ks. Kon- 
stantego, który, zakochany w wojsku pol- 
skiem, po swojemu pragnął dobra Pola- 

|*ów, posługując się metodami moskiew- 
skiemi, choć nienawidził wszystkiego, co 
moskiewskie. 

Trzeci okres akcji powieści, to na- 
strój Warszawy przed wybuchem Powsta- 
nia Listopadowego, mapad па Belweder, 
ucieczka W. Ks. Konstantego z żoną i ca- 
łym dworem pod osłoną pułków rosyj- 
skich, wreszcie kontrakcja Rosji i pierw- 
sze walki, uwieńczone obrazem bitew pod 
Wawrem i Grochowem. 

Są to jednak dzieje Księżnej Łowic- 
kiej, a nie powstania, więc w zakończeniu 
powieści autor prowadzi czytelnika za wy” 
gnaficami aż do Witebska, gdzie wysłannik 
cara Mikołaja 1 hr Orlow, przyśpiesza 
śmierć W. Ks. Kostantego, W rocznicę 
wybuchu Powstania Listopadowego, dn. 29. 
listopada, zmarła Księżna Łowicka. Nie 
zdołała przeżyć straszliwych wspomnień. 
W cztery tygodnie po śmierci zawiadomio- 
no rodziców, że Księżna Łowicka nadane 
jej księstwo Łowickie zapisała... carowi 
Mikołajowi | — kosztowności zaś rodzinie. 
I w miesiąc później przyniesiono w dom 
rodziców skrzynię pod eskortą wojskową, 
skrzynię pełną drogich kan.ieni..., Stano- 
wiącą spadek po Joannie Grudzińskiej — 
nadesłane przez c»ra szwagra. 
ZO były fałszywe... (fakt histcry- 
czny).     

mosi Nr. 22 i zawiera w okręgu berlińskim - 

uzyskały tylko 2 mandaty do Sejmu pru- - 

Pp. H. Boguszewska i M. Dąbrowska : 
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Życie gospodarcze. 
Spółdzielczość spożywców na terenie woj. 

wileńskiego. 
W uzupełnieniu wiadomości, zamieszczonych w numerze wczorajszym 0 

Oddziału Związku Spółdzielń Spożywców Rzplitej Polskiej, 
prący Wileńskiego 

podajemy niżej artykuł p. Zenona Lesz- 
czyńskiego, jako objektywne zobrazowanie stanu gospodarczego spółdzielń spożywców okręgu 
wileńskiego. 

Spółdzielnie Spożywców Okręgu 
Wileńskiego. 

ostatnich trzech lat nie ulega zwiększeniu, 
jednak istotny stan samych spółdzielń, są- 
dząc z nadesłanych nam dotychczas kom 

Rok sprawozdawczy 1927 był dla spół- | pletnych sprawozdań za tenże 1927 rok, 
dzielczości spożywców okręgu wileńskiego | wskazuje na dość znaczny ich postęp. 
znacznie pomyślniejszym od poprzednich. Stan materjalny tych spółdzielń zilu- 
Wprawdzie ilość 35 spółdzielń, należących | struje nam dokładnie umieszczony poniżej 
do Wileńskiego Oddziału Związku w ciągu | bilans zbiorowy 28 spółdzielń. 

BIL А М S 
zbiorowy 28 spółdzielń spożywców okręgu wileńskiego w dn. 31.XII 1927. r. 

Stan czynny: 

Kasa . 30637.86 
Towary . . 183497.86 
Nieruchomości . . . 8666.58 
Ruchomości . 13769.99 
Różne 61172.20 
Straty 4069 35 

Bilans . 301813.84 

Rozpatrując szczegółowo powyższy 
bilans widzimy, że spółdzielnie posiadają 
na rachunkach stanu czynnego wartości, 
które są łatwe do zrealizowania w krótkim 
czasie, nmprz. kwotę zł. 214135,72 (kasa i 
towary), stanowiące 79% ogólnej sumy bi- 
lansowej. Na rachunkach zaś stanu bierne- 
go zobowiązania spółdzielń (różni) wyno- 
szą zł. 182621.99, co w stosunku do sumy 
bilansowej stanowi 60%. Z powyższego wy- 
nika, że wartości łatwopłynne przewyższa- 
ją zobowiązania krótkoterminowe o 192, 

Przytoczony bilans wskazuje jedno- 
cześnie na to, że gospodarka spółdzielń 
jest dobra, ze wartości powierzone ich pie- 
czy są należycie zabezpieczone, oraz że 
sama działalność spó.dzielń rozwija się 
dość pomyślnie. 

Fundusze spółdzielń stanowiące kwo- | Z 
te zł. 88037.03 (kapitały udziałowy i spo- 
łeczny) w porównaniu z rokiem 1926 (zł. 
68254) wzrosły o zł. 19783.03, czyli o 29%. 

„Jednak w stosunku do wzrostu istotnych 
potrzeb spółdzielń fundusze te są jeszcze 
niewystarczające. Należy przypuszczać, że 
w miarę większego wysiłku ze strony Za- 
rządów i Rad Nadzorczych w kierunku jed- 
nania nowych członków, oraz przez zwięk- 
szenie obrotów towarowych, niedomzgarie 
to zostanie usunięte. Ё 

Nieruchomošci wlasne posiadają za- 
ledwie cztery spółdzielnie, pozostałe nato- 
miast ich nie posiadają i zmuszone są do 
płacenia wielkiego komornego, co bez- 
względnie ujemnie wpływa na ich rozwój. 
W ciągu ostatnich trzech lat Żadna spół- 
dzielnia nie nabyła własnej nieruchomości. 
Przyczyną tego był prawdopodobnie, albo 
brak własnych funduszów, albo znaczna 
trudność w otrzymaniu na powyższy cel 
długoterminowych pożyczek w bankach. 

Rok ostatni przyniósł dla 6 spółdzielń 
straty, które były spowodowane 
kradzieżami, naprz. spółdzielnia „Spółdziel- 
ca" w Wilnie, Sp. St. Sp. w Jaszunach i 
inne, bądź to brakiem odpowiednich ludzi 
ną stanowiskach kierowniczych (spółdziel- 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Przed Wystawą Targów Północ 

, nych. Jak się dowiadujemy, prezydent m. 
Wilna mec. Folejewski wyjechał w dniu 
wczorajszym do Białegostoku i Grodna, 

‚ gdzie będzie konferował z przedstawiciela- 
mi tamtejszych samorządów w sprawie po” 
parcia akcji Komitetu Wystawy Targów 
Północnych w Wilnie. 

W tej samej sprawie konferować bę- 
dzie z przedstawicielem samorządu nowo- 
gródzkiego prof. Ehrenkreutz. 

— Przed wystawą Targów Rolni- 
czych. W dniu 19 b. m. o godzinie 5 ej 
popoł. w saii posiedzeń Magistratu odbę- 
dzie się zebranie Komitetu Rolniczego Wy- 
stawy Targów Północnych. Na porządku 
dziennym: 

1) Zasadniczy podział eksponatów 
rolniczych według grup. 

2) Sprawa ilości miejsc dla ekspona- 
tów poszczególnych grup z działu rolni- 
czego. 

3) Sprawa regulaminu wystawy oraz 
odezwy do wystawców w dziale rolniczym. 

4) Preliminarz budżetowy działu rol. 
nego. 

5) Organizacja Komitetu Rolniczego 
— podział na sekcje, prace tych sekcyj I 
t. p. 

6) Wolne wnioski, 
— Referat kredytu długotermino- 

wego w Banku Gosp. Kraj, Bank Gospo- 
darstwa Krajowego podaje do publicznej 
wiadomości, że w Oddziale Wileńskim Ban- 
ku uruchomiono referat kredytu długoter- 
minowego i terminowego i wszelkie zapy- 
tania i podania w tym przedmiocie prze- 
syłać należy do Oddziału Banku Gosp. 
Kraj. w Wilnie, 

— Spław drzewa po Dziśnie. One- 
£daj ha podstawie osiągniętego porozumie- 
nia, bolszewicka firma drzewna „Zejbiet“ 
rozpoczęła spław drzewa po Dziśnie. Do 
chwili obecnie przeszło do Polski 92 trat- 
wy drzewa budulcowego. | 

— Suwałki poprą akcję organiza- 
cyjną Wystawy Targów Północnych w 
Wilnie. Ostatnio przybył do Wilna i wizy- 
tował w dniu wczorajszym wice-prezydenta 
Czyża prezydent m. Suwałk p. Gałaj. Obie- 
cał on po powrocię do Suwąłk wyłonić 

  

bądź   

Sśan bierny: 

Udziały: +... «>. 32579.60 
Fundusz społeczny . .  55457.43 
ROBIE 460 5 1474. 100021.00 
Wkładki oszczędn. . 3588.04 
Nadwyżka . . . . 21566.78 

Bilans . 301813.84 

nia „Siła* w Smorgoniach i spółdzielnia 
„Ziarno” w Postawach). 

Liczba spółdzielń wykazujących stra- 
ty w porównaniu z rokiem 1926 zmniej- 
szyła się ilością o 1, a wartością o złot. 
3521,65, w porównaniu zaś z г. 1925— © 
4 spółdzielnie, a wysokością strat o złot. 
1679.65. 

Należałoby podkreślić fakt, iż nie 
wszystkie spółdzielnie okręgu wileńskiego 
ubezpieczyły swoje nieruchomości od po- 
żaru, a towary od pożaru i kradzieży, Aby 
więc mieć gwarancję, że w razie wydarze- 
nia się jakiegoś nieszczęśliwego wypadku 
spółdzielnie nie stracą całkowicie swego 
mienia, należy zwrócić specjalną uwagę na 
to, aby wszystkie spółdzielnie ubezpieczyły 
swój majątek w Wydziale Ubezpieczeń 
wiązku. 

Bilansy z nadwyżkami w roku spra- 
wozdawczym zamknęły 22 spółdzielnie. 
Ogólna suma nadwyżek wynosi zł.27566.78. 
Jeśli więc porównamy wynik ostateczny 
gospodarki w roku omawianym z r. 1926, 
to okaże się, że w okręgu wileńskim przy- 
była znowu jedna spółdzielnia wykazująca 
zysk, a ogólna suma zysków wszystkich 
spółdzie! wzrosła o zł. 5541.78. 

. Ogólny majątek będący w rozporzą- 
dzeniu spółdzielń wzrósł z kwoty złotych 
229.892 na zł. 301.813.84. Obroty zaś to- 
warowe przekroczyły 2.200.000 zł, i w po- 
R "R z rokiem poprzednim dały wzrost 
o 30%. 

Po dokładnem zastanowieniu się nad 
rezultatem pracy spółdzielń okręgu wileń- 
skiego za rok 1927, stwierdzimy bezwzglę- 
dnie zdrowy ich rozwój i pod względem 
gospodarczym dość znaczny postęp ku lep- 
szemu. 

Bądźmy przekonani, że osiągnięte w 
ciągu ostatnich kilku lat doświadczenie 
przy pomocy zgromadzonego dotąd mająt- 
ku będą podstawą do wykazania w przysz- 
łym 1928 roku daleko lepszych sukcesów. 

Zenon Leszczyński. 

specjalny komitet, który przyszedłby z 
pomocą w akcji organizacyjnej Komitetowi 
Wystawy Targów Północnych w Wilnie. 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Instruktorski Kurs Jedwabnictwa w 

Milanówku. Cent. Doświadczalna Stacja Jedwab- 
nicza w Milanówku pod Warszawą organizuje Jed- 
nomiesięczny Instruktorski Kurs Jedwabniczy w 
Milanówku, od l-go do 30 go czerwca r. b. 

Kurs przeznaczony jest głównie dla instruk- 
torów organizacyj rolniczych i samorządowych, 
lub osób pragnących oddać się pracy nad krze- 
wieniem jedwabnictwa w kraju. : 

Opłata wynosi 25 zł. (niezamożni mogą być 
z opłaty tej zwolaieni). Koszt utrzymania 1 mie- 
szkania w Milanówku lub w Warszawie ponoszą 
sami słuchacze, lub instytucje ich delegujące. 

Podanie skierowywać należy do Cent. Daś- 
wiadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku 
pod Warszawą, za pośrednictwem i z poparciem 
miejscowej instytucji rolniczej lub samorządowej. 
Podanie powinno zawierać: imię i nazwisko, wiek 
(nie mniej lat 20) wykształcenie, zawód i obecne 
zajęcie, miejsce stałego zamieszkania i krótkie 
oświadczenie w jaki sposób „kandydat przewiduje 
wykorzystać nabyte na kursie wiadomości. 

Podania przyjmowane będą do dnia 25-g0 
maja r. b. * 
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mały, czar- a e 

Zginął piesek 7**27 
lany, uszy i ogonek obcięte, rasy Ratlera. 
Uprasza się © odprowadzenie za wyna- 
grodzeniem. Ulica St. Ignacego 5, m. 2, 

M. Łapińska. 

ELAGZCZG GUMOWE 

    olecaį 

N. GLEZER, wyroby gumowe, 
Gdańska 6, tel. 421. 1360 
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Porta Białoruskiej Włościańgko- Robotniczej Hromady. 
Mowa sen. Krzyżanowskiego. 

Na wstępie mec. Krzyżanowski odpie- 
ra zarzuty prok. Rauzego, które tłumaczy 
nietolerancyjnem stanowiskiem prok. od- 
nošnie do innych wyznań. Następnie mec. 
Krzyżanowski obszernie omawia  działal- 
ność banku białoruskiego w Wilnie i dzia- 
łalność Kowsza. Cała sprawa mówi mec. 
Krzyżanowski, jakkolwiek ją P. sędziowie 
osądzicie, ma swoje źródło w pertrakta- 
cjach pokojowych w Rydze. Wówczas byli 
w Rydze Lastowski i Cwikiewicz prosili 
delegację polską © domaganie się włączenia 
Mińska do Rzeczypospolitej. Wagi włącze- 
nia całej Białejrusi dla Polski nie rozu- 
miał wtedy, a zapewne i dzisiaj nie rozu- 
mie Dąbski. St. Grabski może i rozumiał, 
ale podobza koncepcja nie dogadzała jego 
poglądom politycznym. 

Replika pprok. Kałapskiego.. 
Pprok. Kałapski uzasadnia koniecz- 

ność zastosowania art. 102 cz. Il w niniej- 
szej sprawie i prostuje tezy obrony w sto- 
sunku do niektórych oskarżonych. 

Replika pprok. Rauzego. 
W długiem przemówieniu replikuje 

pprok. Rauze. Rozprawia się z poszczegó|- 
nymi zarzutami obrońców, stara się zbić 
zarzuty wysunięte przeciw świadkom Gó- 
rynowi, Babiczowi i innym konfidentom. 
Zwraca uwagę na ataki „Hromady“ przę- 
ciw rządowi Marszałka Piłsudskiego, o 
którym mówi jąko o wielkim i silnym 
człowieku. Występuje przeciw „urabianiu 
opinji" na łamach „Kurjera Wileńskiego” 
przez Lewkowicza, którego zestawia obok 
skazanego dowódcy bandy dywersyjnej 
Szymona Rudego, skazanej za udział w ak- 
cji dywersyjnej Wasylisy Komar, osk. Bur- 
sewicza i osk. Rak - Michajłowskiego?! 
Twierdzi, że „Hromada* nie miała nic 
o. z ruchem narodowym bialoru- 
skim. 

Replika mec. Śmiarowskiego. 
Bez specjalnej ochoty — mówi mec. 

Šmlarowski — przystępuję do odpowiedzi 
p. prokuratorowi. Mojem zdaniem replika 
jest momentem zbędnym i szkodliwym. W 
ten sposób wielką bitwę zmienia się na u- 
tarczkę. Replikę podejmują ci, co są słabi, 
którym zależy, aby. w ostatniej chwili wy- 
grać. Ja jestem takim optymistą, że twier-   

dzę, że Urząd Prokuratorski tę sprawę prze- 
gra. Oskarżenie w swoim pierwotnym sta- 
nie zostało uznane za istniejące. Składy 
broni nie zostały skonstatowane. Karabiny 
nie zdatne do strzelania nie zastąpią skła- 
dów broni. Żadna filozofja i scholastyka nie 
udowodni, że choć broni nie znaleziono, 
to jednak mogły być składy broni. 

aden z trzech filarów oskarżenia nie 
może przekonać sądu. Guryn jest zdrajcą 
i renegatem. I co dziwne on ma wiedzieć 
o wszelkich tajemnicach konspiracyjnej ro- 
boty. To nonsens. Zresztą sam pomyśl pl- 
sanej umowy jest bezsensem. Co to? Pań- 
stwo z państwem pertraktowało? Kogo ta 
umowa obowiązywała? Nasuwa mi się tu 
jedna refleksja. Państwo w stosunku do o- 
bywatela jest nieskończenie silne, Obywa- 
tel w stosunku do państwa nieskończenie 
słaby. Jeżeli państwo zechce zgnębić о- 
bywatela, zawsze to może zrobić. I wtedy 
Obywatel ucieka się do sądu, który jest 
instytucją ponadpaństwową. 

Replika gen. Babiańskiego. 
Gen. Babiański podkreśla, że „Hro- 

mada“ miała podkład narodowy i składała 
się z elementu białoruskiego. „Hromada* 
przeciwdziałała dywersji i przyczyniała się 
do pacyfikacji stosunków na ziemiach bia- 
łoruskich. | 

Replika prof. Petrusewicza. 
Sala posiedzeń nie jest miejscem do 

rezstrząsania politycznych problemów, lecz 
w sprawie jak niniejsza, wybitnie politycz- 
nej, trudno te kwestje pominąć. To, że o- 
skarżyciele publiczni odstąpili od konklu- 
zji aktu oskarżenia i zastąpili ją inną kon- 
cepcją jest skandalem. 

Czy prestige państwowy wygrał na 
tem, że wywleka się na forum międzyna- 
rodowe jakieby mia!  niebezpieczeństwo 
wybuch powstania w r. 1927, i to wbrew 
temu, że to nie odpowiada absolutnie rze- 
czywistości. : 

Bądžmy szczerzy. Czy gdybyšmy dziš 
pertraktowali O pożyczkę, czy ten pro- 
ces nie utrudniłby 
ki? 

Z mego punktu widzenia proces ten 
jest szkodliwy dla interesów Państwa Pol- 
skiego. 

Jutro nastąpią repliki następnych o- 
brońiców i ostatnie słowo oskarżonych. 
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Katastrofa kolejowa w Landwarowie. 
W dniu 12 b.m. o godz. 17-ej m. 50 spadły z szyn 2 wagony z manewrującego pociągu 0so- 

bowego Nr 1719, w których znajdowali się pa- 

sażerowie. Ofiar w ludziach nie było. Pociąg od- 
szedł ze st. Landwarów z opóźnieniem 45 minut. 
Komunikacja nieprzerwana. 

Spław drzewa po Niemnie. 
Na podstawie „porozumienia miejscowych 

władz polsko-litewskich na szeregu odcinków, 
graniczących z Niemnem rozpoczęto spław drze- 
PRE PTE III 

Wieści z kraju. 
KRONIKA NOWO=WILEJSKA. 

— Kurs instrukterski P. W. i W. F. 
przy 85 p. p. W dniu 3-go maja b. r. z0- 
stał ukofńiczony 6-cio tygodniowy kurs in- 
struktorski p. w. i w. zorganizowany 
przy 85 pułku piechoty w Nowej-Wilejce. 

- Na kursie było 23 uczestników, po- 
doficerów rezerwy z okręgu 19 dywizji 
piechoty. 

Zadaniem kursu było przygotowanie 
instruktorów do samodzielaego prowadze- 
nia pracy p. w. i w. f. W związku z tem 
zakres i metoda pracy na kursie były tak 
ujęte, aby po uzupełnieniu braków w oso- 
bistem wyszkoleniu elewów wszczepić im 
gruntowne zasady organizowania pracy 
oraz instrukfowania. Z przedmiotów u- 
względnionych ma kursie specjalną u wagę 
zwrócono na wyszkolenie bojowe, strzelec- 
kie i wychowanie fizyczne. 

Wyniki osiągnięte naogół dobre. 
(. Komisja egzaminacyjna zakwalifiko- 

wała z pośród 23 uczestników 18, jako in- 
struktorów przygotowanych do samodziel- 
nego prowadzenia pracy, oraz 5 jako po- 
mocników instruktorów. 

Po nabożeństwie i defiladzie odbyły 
się zawody w 3 kilometrowym biegu na- 
przełaj i strzelaniu, w których elęwi kursu 
wystąpili jako zawodnicy lub e 

+; 

KRONIKA GRODZIEŃSKA. 
„— Zmłany personalne. Stanowisko 

inspektora samorządu gminnego, wakują- 
ce od dłuższego czasu objął p. Karol Grzy- 
bowski. P. Grzybowski rozpoczął pracę 
samorządową w Brzezinach Łódzkich, a 
następnie od 1922 do chwili obecaej pra- 
cował w samorządzie na Wołyniu w Krze- 
mieńcu, gdzie cieszył się zarówno uznaniem 
Ówczesnego starosty krzemienieckiego p. Ro- 
bakiewicza (obecnego starosty grodzień- 
skiego), jak sympatją miejscowej ludności. 

Wytrawność p. Grzybowskiego daje 
gwarancję, że praca. jego na naszym 
terenie da dobre rezultaty. (w. p.) 

— 18-ta rocznica śmierci Elizy 
Orzeszkowej przypada na 18 maja r. b. 
Z tej racji Towarzystwo Przyjaciół im. E. 
Orzeszkowej organizuje w tym dniu uroczy- 
sty obchód z następującym programem. 

17 maja o godz. 6 p. p. (18) składa- 
nie wieńców na mogile. 

18 maja o godz. 10 rano nabożeń- 
stwo żałobne w kościele Farnym. Wieczo- 
rem w Teatrze Miejskim prelekcja Stani- 
sława Kościałkowskiego o Elizie Orzeszko- 
wej i „Harde dusze" w wykonaniu zespołu 
Teatru Miejskiego.   

wa. W przeciągu ostatnich kilku dni , ost przetran- 
sportowano po Niemnie zgórą 70 tratw. 

wę Teatr Żołnierski. Zespół Teatru Żoł- 
nierskiego pod sprężystą a umiejętną reżyserją 
p. Dolińskiego rozpoczął ponownie pracę i wy- 
stawił już parę sztuk. Obecnie gra sztukę „Pie- 
chury na kwaterze* i „Zaręczyny pod kulami“. 

Przedstawienia odbywają się w „Domu Żoł- 

nam uzyskania pożycz- 

  

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

od godz. 9—6. 1041 

nierza“. Ceny bardzo przystępne. (w. p.) 
— Teatr Miejski wystawia komedję Fijał- 

kowskiego „Pan posel“, 
— Wycieczka do jezior. W niedzielę 13 

maja r. b. wyruszyła wycieczka państwowego 
gimnszjum męskiego do Jezior. W wycieczce 
bierze udział szersze grono osób z pośród elity 
grodzieńskiej. 

Program wycieczki przewiduje: popisy gim- 
nastyczne młodzieży szkolnej, wyścig łodzi na 
jeziorze, zabawę w lesie, propagandę książki 
polskiej. 

— Bobry. W zatoce portu rzecznego na 
Niemnie w Grodnie osiedliły się bobry. Niezmier- 
nie rzadkie te stworzenią czują się doskonale i 
są otoczone specjalną opieką. Ogółem jest ich 
6 sztuk, dva duże i cztery mniejsze. Zwierzęta 
są ogromnie ostrożne. Podejść je i widzieć moż- 
> o bardzo wcześnie t. zn. Oo świcie. 
w. p. 

` 

— Indura. Komendant posterunku P. p. Wo 
Indurze P. Adolf Rzewuski po przeprowadzeniu 
rewizji we wsi Kozły gm. indurskiej aresztował 
mieszkańca tejże wsi Mikołaja Piotrowicza, jako 
organizatora obchodu komunistycznego w dniu 
święta rebotniczego 1 maja r. b. Gromada mie- 
szkańców wsi Kozły usiłowała odbić w drodze 
aresztowanego i policjantów zasypała gradem ka- 
mieni. Mimo to Piotrowicz został dostarczony 
do dyspozycji organów śledczych. (w: p.) 

KRONIKA BARANOWICKA. 
— W gnieździe rodzinnem Tad. 

Reytana. Dnia 21-go maja b. r. w kaplicy 
maj. Hroszówka w gminie lachowickiej pow. 
baranowickiego w gnieździe ejczystem Ta- 
deusza Reytaca, odbędzie się uroczystość 
odsłonięcia tablicy ku uczczeniu pamięci 
Wielkiego Patrjoty ufundowanej przez Jego 
sttyjecznych prawnuków. 

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA: 
— Nowa straż ogniowa. Władze wojewódz- 

kie zarejestrowały nowopowstały w N.-Daugie- 
liszkach, pew. święciańskięgo oddział ochotniczej 
straży ogniowej. Pozatem została zarejestrowana 
straż ogniowa w Konanach, pow. brasławskiego. 

— Kursy oświaty pozaszkolnej w 
Święcianach. Staraniem władz szkolnych 
w dniu wczorajszym w Święcianach, ra- 
kończył się trzydniowy kurs oświaty po- 
zaszkolnej dla nauczycieli szkół powszech- 
nych z działu ogrodnictwa. Kurs ten prze- 
słuchało 50 osób. Odbywał się on przy 
seminarjum nauczycielskiem. | 
  

Ruch wydawniczy. 
Nowa książka wicepremjera Bartla. 

Ukazał się w druku pierwszy tom pracy 
prof. Kazimierza Bartla p. t. „Perspektywa ma- 
larska“ — jako XVI tom wydawnictwa „Nauka i 
Sztuka" Książnicy Atlas. 

Książka wydana jest na wspaniałym kredo= 
wym papierze, obgjmuje 312 stron tekstu i zawie- 
ra 397 rysunków, 

Stosunek autora do sztuki charakteryzuje 
zdanie następujące: „Szeroko rozpowszechnione 
lest mniemanie, że dziedzina sztuki nie znosi prze- 
nikania się z nauką, Pogląd ten podzielany jęst 
przez niewykształconych praktykujących plastyków, 
a także przez fctografów i t. zw. „miłośników*, 
którzy patrzą na sztukę jedynie, jak na przedmiot 
lekkich, a przez to i miłych rozmów towarzyskich. | 
Dla tej kategorji czytelników książka ta jest mało 
interesująca, a więc mało dostępna*, 

  

KRONIKA. 
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METEOROLOGICZNA. 
  

— Spostrzeženia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 13. V. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 756. Temperatura średnia 
--100 С. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający zachodni. Pogodnie. Minimum na dobę 
2° С. Maksimum -|- 14 С, 

Tendencja i П bzrometryczna — spadek ci- 
nienia, 

KOŚCIELNA 
— Walny zjazd Związku Misijnego Kieru. 

Dnia 13 lipca b. r. w gmachu Seminarjum du- 
chownego w Wilnie odbędzie się walny zjazd Zwią - 
zku Misyjnego Kleru, na którym omawiane będą 
sprawy Misyj wewnętrznych. 

URZĘDOWA 

— Powrót p. wojewody z Warsza- 
wy. Dnia 15 b. m. powrócił do Wilna i 
i objął urzędowanie pan wojewoda, który 
wyjeżdżał do Warszawy w sprawach służ- 
bowych. 

Niezależnie od tego dnia 12 i 13 b.m. 
pan wojewoda przewodniczył w Warszawie 
na zjezdzie prezydjów byłych Związków 
Wojskowych Polaków w Rosji. 

W poniedziałek dnia 14 b. m. prezes 
Rady Ministrów pan Marszałek Piłsudski 
przyjął pana wojewodę na audjencji, na 
której pan wojewoda wręczył portret Ber- 
ka Joselewicza zgodnie z życzeniem pre- 
zydjum Komitetu obchodu. Pan Marszałek 
w dłuższej rozmowie interesował Się sze- 
regiem spraw związanych z rozwojem go- 
spodarczym i kulturalnym województwa 
wileńskiego. 

MIEJSKA. 

— Zatwierdzenie budżetu m. Wilna. W 
dniu 15 b. m. p. wojewoda Wileński, po odbyciu 
końcowej narady w przedmiocie rozpatrzenia 
projektu preliminarza budżetowego m. Wilna na 
r. 1928/29 projekt wymieniony zatwierdził. 

Budżet m. Wilna na rok 1928/29 został 
zbilansowany kwotą 10.965.083 zł. w porównaniu 
do kwoty — 8.547,779 zł., jaką został zbilansowa- 
ny budżet m. Wilna na rok 1927/28. 

— Wyjazd wice-prezydenta Czyża do O- 
szmiany. Na zaproszenie samorządu Oszmiańskie- 
go w dniu dzisiejszym wice-prezydent Czyż uda- 
je się do Oszmiany, gdzie obejrzy wybudowaną 
tam hydroelektrownię.   

: — Posiedzenie Komisji Technicznej. W piątek 18 b. m. w lokału Magistratu m. Wilna odbędzie się posiedzenie miejskiej Komisji Te. chnicznej. Na porządku dziennym: 
: 1) sprawa dodatkowego budżętu na pro- jektowane inwestycje miejskie, 

2) rozpatrzenie projektów i kosztorysów budowy szkoły na Antokolu oraz odnowienie gmachu Ratusza przy ul. Wielkiej, 
3) rozpatrzenie kosztorysu na zakończenie budowy szkoły przy ul. Szeptyckiego, 
4) uchwałenie kolejności robót kanalizacyj- nych i wodociągowych, 

sprawa pionów i budek transformato- rowych, 
6) komunikst o budżetowaniu przedsię= 

biorstw miejskich, 
— Posiedzenie Rady d» spraw architek- tury i urbanistyki m. Wilna. W piątek 18 b. m. o godz. 2 popoł w murach po-Franciszkańskich 

odbędzie się drugie zrzędu posieczenie Rady do 
spraw architektury i urbanistyki m. Wilna. Na 
porządku dziennym figuruje sptawa opracowania 
planu regulacyjnego m. Wilna. 

— Bezpłatne radjokoncerty w ogrodzie 
Bernardyńskim. Jak się dowiadujemy, Magistrat | 
m. Wilna dla uprzejemnienia publiczności Spę- 
dzenia czasu w ogrodzie Bernardyńskim posta- 
nowił ustawić tam radjosparat o silnym gtošai- 
ku. Pierwszy tego rodzaju koncert radjowy od- będzie się w dniu dzisiejszym. : m 

— Lotaicy dokonają pomiaru Wilna. Wo- 
bec nasuwających się trudności w krėtkim ter- 
minie dokonania ścisłych planów pomiarowych m. 
Wilna, a drugiej strony konieczności posiadania 
tego rodzaju planu — wice-prezydent Czyż po- 
stanowił wystąpić na najbliższem posiedzeniu 
Rady Miejskiej z wnioskiem upoważnienia go do 
wszczęcia starań wśród włądz wojskowych, by 
potrzebne do sporządzenią planu zdjęcia mogły 
być dokonane przez Iztników wojskowych pod- 
czas lotów na Wilnem. 

— Zrównanie terenu na ul. Kalwaryjskiej - 
Onegdaj pomiędzy przedstawicielami Kurji Me- 
tropolitalnej i Magistratu odbyło się posiedzenie, 
na którem Magistrat m. Wilną uzuskał zgodę 
Kurji na konieczne ze względów technicznych 
częściowe zrównanie górzystego terenu przy zbie- 
gu ulic Kalwaryjskiej i Wiłkomierskiej (w pobli- 
żu kościoła św. Rafała). 

SAMORZĄDOWA. 
— Zatwierdzenie budżetu Sejmiku Świę- 

ciańskiego. P. wojewoda wileński zatwierdził 
prełiminarz budżetowy sejmiku pow. święciań- 
sue na rok 1928/29 w wysokości — 664.679 
zł. 56 gr. 

WOJSKOWA 
— Pobór. Dnia 16 b. m. komisia poboro - wa dokona przeglądu poborowych, zamieszkałych na terenie II i III komisarjatów policyjnych, których nazwiska zaczynają się na literę K. 

 



SANITARNA. 

— Walka z antysanitarnym stanem domów 

noclegowych. Bedanie przez komisje sanitarne 

domów noclegowych oraz hoteli trwa w delszym 
ciągu. Dotychczas, wobec stwierdzenia antysani- 
tarnego stanu, zamknięto kilka domów noclego- 
wych. Również ob:cnie przeprowadzany jest prze- 
gląd zakłaców fryzjerskich oraz piekarń. 

Badania te bez przerwy trwać będą w prze- 
ciągu całego sezonu letniego. 

z POCZTY. 

= Agencja w Darewo. Z dniem 1 maja b. 

r. została uruchomiona agencja pocztowa Darc- 

wo, w pow. baranowickim. S 3 

— Zwinięcie agencji pocztowej. Z dniem 

25 b. m. zwinięta zostanie agencja pocztowa 

Smtłwy pow. brasławskiego. Okręg ten zestanie 

włączony do okręgu doręczeń w Turmontżch. 

Z UNIWERSYTETU 

— Promocje. W środę, dnia 16 b m. o go- 

dzinie 1-ej popoł. w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbędą się promocje na doktora wszech- 

nauk lekarskich następujących osób: 
1) p. Abramra-Lejby Gurwicza i 2) p. Da- 

wida Lajzera Sztulmana. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Kownian. Zarząd Akademickie- 
go Koła Kownian zawiadamia członków Koła, że 
dn. 17 b. m. odbędzie się herbatka. Adres: Mic- 
kiewicza 37/17 (wejście z Ciasnej). Początek o £. 
18. Imiennych zaproszeń nie wysyłamy. 

— Bracia Mleczni| We czwartek, 17 b. m. 
odbędzie się wycieczka do'jexziora Sałaty (8 klm.). 
Wyruszamy z plącu Orzeszkowej punktualnie o 
godz. 8 zrana. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Nowe stowarzyszenie hodowli gołębi 
pocztowych. W ub. niedzielę odbyło się pierwsze 
organizacyjne zebranie nowopowstałego T-wa 
hodowli gołębi pocztowych p. t. „Orli lot". W 
wyniku pa wyborów władz T-wa 
do zarządu weśŚżli: p.p. Jacewicz, Rodzewicz i Z. 

Plebańczyk. A: tego towarzystwa będzie 
m. ina. sprawa uruchomienia specjalnych gołęb- 
ników. Gołębniki te organizowane będą a ok 
wojskowej stacji hodowli gołębi pocztowych. Na- 
stępne posiedzenie T-wa odbędzie się w przyszłą 
sobotę. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljotekarz 
Polskich. Dnia 18 maja 1928 aki o Jodi. 
8 wiecz. odbędzie się w Uniwersyteckiej Bibljo- 
tece Publicznej 52 zebranie członków, na któ- 
rem dr. Ad. Łysakowski zreferuje wyniki zgroma- 
dzenia delegatów kół w Warszawie Oraz bieżące 
sprawy bibljotekarskie, m. i. wspólny wyjazd z 
Wilna do Lwowa na Zjazd Bibljotekarzy i Bibljo- 
filów. Zarząd uprasza © przybycie wszystkich u- 
czestników zjazdu, członków koła i gości. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Cukieraicy grożą strajkiem. Pracowni 

cy zakładów cukierniczych wysunęli żądanie pod- 
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zie nieuwzględnienia ich żądania uchwalili ogto- 

sić strajk. Celem zlikwidowania tego zatargu w 

najbliższym czasie w Inspektoracie Pracy odbędzie 

się posiedzenie Komisji polubownej. | 

— Nowy strajk. W dniu wczorajszym ogło- 

sili strajk robotnicy. zatrudnieni w firmie budow- 

lanej inż. Gumowski i Jesieniewicz, prowadzącej 

budowę domów przy ul. Rossa. Ogółem strajku- 

je przeszło 30 osób. Strajk ten ogłoszono jako 

solidarneść ze strajkuącymi w Nowej-Wilejce 

murarzami 

— Likwidacja zatargów pomiędzy dozor- 

cami a właścicielami domów. W dniu wczoraj” 
szym w Inspektoracie Pracy odbyło się kolejne 
posiedzeris Komisji polubownej, zwołane celem 

likwidacji zatargów powstałych pomiędzy dozor- 

cami domowymi a właścicielami domów. 

— Przedłużenie okresu pobierania zapo- 

móg państwowych. Ministerstwo Pracy i Opieki 

bezrobotnych do dnia l-go czerwca okres pobie- 

rania zapomóg państwowych Z akcji doreźnej. 

Jak już podawaliśmy z:pomogi te miały z dniem 

15 b. m. ulec skasowaniu. 

— $(га robotników cegielń w Wilnie. 

Robotnicy 10 cegielń w Wilnie w liczbie około 

200 osób, strajkują od 10 dni. Robotnicy za po- 

średnictwem Związku Robotników Budowlanych 

żądają od przedsiębiorców 50 proc. podwyžki 

zeszłorccznego cennika na pracę Wobec tego, że 

przedsiębiorcy nie zgodzili się na odbycie wspól- 

nej konferencji ze związkiem w celu zlikwidowa- 

nia konfliktu, 
Pracy 63 Obwodu i na dzień 19 b. m. została wy- 

znzczoną w Inspektoracie Pracy przy ul. Ostro- 

bremskiej 19 konferencja przedsiębiorców z ro- 

botnikami celem zlikwidowania strajku. 

— Podwyżka zarobków garbarzy w Wil- 

nie. Jak sę dowiadujemy garbarze wileńscy 

otrzymali w drodze polubownego porozumienia z 

przedsiębiorcami 15 proc, podwyżkę dotychczaso= 

wych zarobków. 

ARTYSTYCZNA. 

— Otwarcie VI dorocznej wystawy Wileń- 

skiego T-wa Artystów Pla.tyków. Jutro © go- 

dzirie 13 nastąpi uroczyste otwarcie VI Dorocz- 

nej Wystawy Obrazów i Rzeźb Wil. T-wa Artys- 

tów Plastyków, w której biorą udział członkowie 

T.wa: Kazimiera Adamska. Rouba, Wacław Dawi- 

dowski, Piotr Hermanowicz, Jerzy Hopzen, Rafał 

Jachimowicz, Bronisław Jamontt, Edward Karniej, 
Marjan Kulesza, Kazimierz Kwiatkowski, Adam 
Międzybłocki, Tymon Niesiołowski, Michał Rou- 

ba, Marjan Słonecki, Ludomir Slendziński, Leona 

Szczepanowiczowa. Pozatem swój udział na wy- 

stawę zgłosili artyści-malarze niezrzeszeni: Ha- 
wryłkiewicz Jan, Menes-Kuczyńska, Pietkiewicz 
Mikołaj, Szemberg Czesław, Szolle Lidja, Waluk 
Kazimierz, Wróblewska Krystyna. 

— Ostatnie dni wystawy warszawskich 

artystów - malarzy. Już tylko kilka dni otwartą 

będzie goszcząca w sali Stow. Techników Pol- 

skich przy ul. Wileńskiej 33 wystawa obrazów 

warszawskich artystów malarzy, zawierająca zbio- 

rowy pokąz prac znanego portrecisty Józefa Ki- 

dona, większą kolekcię „przepysznych martwych 

natur i krajobrazów Felicji Czajkowskiej, szereg 

nastrojowych krajobrazów Stefana Domaradzkie- 
go, rzeźbiarskie kompozycje ideowe młodego 

rzežbisrza P. Laksa Oraz batiki artystek warszaw- 

skich. Wystawa ta, która urządzoną jest z wy- 

twornym smakiem estetycznym, zdołała też wzbu-   niesienia dotychczasowych ich zarobków. W ra- 

  

DZIŚ! 
Kino-Teatr | Zakazana dzielnica Algieru, 

„BEbIÓŚ” 
ul. Wileńska 38. 

Dziśl 
KINO Е 

Największa sensacja sezonu, 

dzić wśród szerszych kół publiczności wileńskiej 

Najbardziej atrakcyjny program! Film o niebywał, napięciu sensac. 

wstrząsający dramat z życia awan- 

turników i handlarzy żywym towa- 

rem, odsłaniający ta'emnice domów rozpusty. Wspaniały międzynarodowy turniej wybitn. 

sil sktor- Mąrja Jakobini, Kamilla HORN, Warwick WARD, Lidja 
Seansy o godz. 4. 6, 8_i 10.15. POTIECHINA. 

Społecznej zgodziło się ostatnio przedłużyć dla 

sprawa oparła się o Inspektorat 

którą podziwiać będzie całe Wilno 

żywe zainteresowanie, więc ostatnie dni jej trwa- 

nia będą też niewątpliwie wykorzystane przez „tę 

część publiczności, która jeszcze nie zdążyła jej 

zwiedzić. : Е 
— Szkoła filmowa. Dnia 10-maja w lokalu 

gimnazjum humanistycznego c. Kluczowej (ul. 

Biskuria Nr. 12) rozpoczęły się wykłady w Szkc- 

le filmowej Związku Artystów Sztuki Kinemato- 

graficznej w Wilnie. Sekretarjat Szkoły czynny 

od godz. 5-tej min. 30 po poł. do 9.ej wieczorem. 

LITERACKA. 
— XLIII środa literacka odbędzie się 16 

b. m. o 8-mej wieczorem nie w zwykłym lokalu, 

lecz wyjątkowo w Ognisku Akademickiem, ul. 

Wielka Nr. 24. Gośćmi będą ra niej prócz poety 

Ż. Kleszczyńskiego, kompozytor Piotr Maszyński 

oraz członkowie zaproszonego do Wilna Akade- 

mickiego Koła Muzycznego z Warszawy. Związek 

Literatów orsz Akzdemicki Komitet Przyjęcia za- 

praszają na tę środe, prócz swych członków, sta- 

łych. s mpatyków Śród literackich oraz gości. 
Siroje wizytowe. 

# POGRANICZA. 

— wysiedlenie. Onegdaj na cdcinkach N.- 

Troki i Rykonty władze litewskie pod zarzutem 

działalności antypaństwowej wysiedliły na terytor- 

jum polskie 3 rodziny w ogólnej liczbie 22 osćb. 

— Ujęcie przemytaików. Oregdaj w rejo- 

nie Wieżajn p'acówka K. O, P-u ujęła dwóch za: 

wodowych przemytników, którzy usitowali pod 

osłoną nocy przeszmuglować z Litwy do Polski 

większy transpoit spirytusu i wina 

RÓZNE. 

— Władze badają przyczynę ostatnich 

pożarów. Według zakończonych onegdaj prac 

urzędu wojewódzkiego, mających na celu ustale- 

nie przyczya ostatnich pożarów, jakie tak często 

zdarzały się na terenie województwa wileńskiego, 

| stwierdzono, iż większa część pożarów powstała 

z winy samych pogorzejców, którzy wbrew od- 

nośnym przepisom „przeciwpożarowym, zbyt nie- 

ostrożnie obchodzili się z ogniem. O żadnej ak- 

cji sabotażowst lub dywersyjnej nie może bić 

mowy. Według danych statystycznych w terminie 

od 1 kwietnia do 10 b. ry. na terenie wojewódz- 

twa miało miejsce 68 pożarów: 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*, Dziś i ju- 

(tro ostatnie dwa razy świetna komedja L. Hirsz- 

|felda i P. Franka „Mamusia*, na której publicz- 
| ność bawi się wybornie. 

— Teatr Rewja. „Złoty Róg* ul. Dąbrow- 

skiego 5. Dziś wielka Rewia p. t. „Sałatka Majo- 

wa* w 16 obrazach z udziałem ulubieńców Wilna 

A. Cieleckiej, M. Dobrowolskiego, , Duet Ney M. 

Szczęsnej, J. Bohdańskiego, Śródkowskiego, 
Inny Hellen i Žadejko-Girls. 

Początek o godz. 9 wieczorem. 
— „Złoty wóz”. We czwartek dnia 17 ma- 

ja b. r. o godz. 12 i pół w sali Miejskiej odegra- 

na będzie pełna czaru i fantazji sztuka sceniczna 

w 6-ciu odsłonach Szlegel-Popławskiej p.t. „Złoty 

wóz* urozmaicona tańcem, śpiewem i muzyką. 

Na drugą część programu złoży Się koncert-śpiew 

p. Inki Zwidrynówny, akompanjament p. Zofji Lu- 

bowiczówny. Dochód przeznacza się na niezamo- 

żne uczenice szkoły zawodowej im. św. Józefa w 
Wilnie. Bilety w cenie od 50 gr. do 2 zł. па раг-   

ay 2-8 

Obwieszczenie 
Prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej. 
Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Skarbu z dnia 

9.go stycznia r. b. 

1570 

W rolach głów- 

  
o obowiązującym zakazie plantowania 

tytoniu, 
dozwolone jest przy urządzaniu ogrodów i kwietn ków obsie- 

wanie, w celu przyozdobienia klombėw, niektėremi odmianami 

tej rosliny, a mianowicie: Nicotiana aifinis ve! alata, Nicotiana 

Sanderae vel Sznderiana purpurea i 

SZRSTA - 

ter i 30 r. na balkon są do nabycia w księgarni 

św. Wojciecha a w dniu przedstawienia przy wejś- 
ciu na salę od godz. 10-€j rano. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
ŚRODA 16 maja. 

16.00—16.15. Chwilka litewska. 16 15—16 30 | 

Komunikat Zw. Rewizyjnego. Połskich Spółdz. Rol- | 

niczych. 16.30 --16.55. Audycja dla deieci  „Pierw- 

sza wycieczka wilczków*j wygł. St. Brzostowski. 

16.55.—17 20. Autoręcytacje poetyckie Zdzisława. 

Kleszczyńskiego. 17.20—17.45. Kwadrans Akade- 

micki. 1745—18 10. „$. p. Henryk Melcer* odzzyt 

w związku a wieczornym koncertem transmitowa- 

nym z Warszawy wygłosi Stanisław Węsławski. 

18.15—19.00, Koncert popołudniowy w wykonaniu 

solistów goszczącego w Wilnie Akademickiego 

Koła Muzycznego w Warszawie. 19.00—19.25 G:- 

zetka radjowa. 19.25--19 30. Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 19.35—20.00. Pogadanka radjotechniczna. 

22.00.—20.25. Transmisja z Warszawy. „Wśród   
książek” przeglad najnowszych wydawnictw om.6- ; Poscho: 

wi prof Henryk Mościcki. 20 30—22.00. Transmisja , zmiernie 

z Warszawy. Koncert poświęcony twórczości” Hen- 

ryka Melcera. 22.05. Komunikst P. A. T. 23.00— | 
24.00. Radiokabaret, w wykonaniu artystów teatru 

„Zioty Rog“. i 

Wielkie słuchowisko z Wilna. 
„Pogrzeb Kiejstuta", W czwartek 17 maja 

od godz. 17 m. 45 do 18 m. 35 Wilno nadawać. 
będzie na całą Polskę pierwsze swoje oryginalne | 

wunowika, dja radja rapisane, p. t. „Pogrzeb 

Kiejstuta*. Autorem jest Witold Hulewicz, muzy- 

kg na orkiestrę i chr skomponował Tadeusz SzC> 

ligowski. Audycja ta, nietylko tematem i wykona- 
niem, sle i osobami twórców związana jęst z Wil, 
nem. Godzi się w kilku słowach scharakteryzce, 
wać jej elementy oraz zemierzoną formę realizacji, 

Treścią utworu jest ściślę według starych ; 
podań litewskich odtworzony rytuał pogrzebu wiel- | 
kiego księcia litewskiego. Pochód z Krewa do į 
Wilna ze zwłokami Kiejstuta, bogato przybranemi | 
i niesionemi na wysekim tronie w otoczeniu 
konnych młodzieńców, cdpędzających złe duchy, 

płaczek żałośnie sławiących zasłogi zmarłego, 
wajdelotek i k+płanów oraz tłumu — otwiera ten 

imponulący w swej grozie spektakl. 
Na zboczu stoją Córka i Ślepy Starzec, któ- 

rych djalog edtwerza a s'g wypadki i sta- | 

nowi oś ideową audycji, dzięki czemu zbędne sta- 

ły się intormzcje speakera. W toku obrzędów po- 

grzebowych zjawia się przed trupem syn Kiejstuta, 

Witold, później synow'ec zm+rłego, Jagiełło —i w ; 

tej to osobie zarysowuje SiĘ konflikt „starej” i 

„nowej” Litwy. 3 ką 
„ Ceremoniał kończy się spaleniem księcia na 

stosie, wraz z jego koniem, ptactwem myśliwskiem 
i bogatemi darami, 

Obfita ilustracja muzyczaa opiera się na 

autentycznej gamie starych piesien litewskich. 
Zespół instrymentalny składa się z 14 dre- 

wnianych i blaszanych instrumentów dętych z do- 
daniem perkusyj. Chór składa się z kilkunastu so- 
Listek i solistów Wil. Tow. Operewego. Wyko- 
nawcemi tekstu mówionego są artyści obu tea- 

trów wilefiskich, Akademickiego Koła Dramatycz- 
nego i inn, 

W jakim stopniu powiedzie się ta pierwsza 
na wielką skalę próba słuchowiska radja wileń- | 
skiego, osądzą sami słuchacze, których stacja wi» | 
leńska prosi O nadsyłanie na ten temat listów. 

Ni        
KO resza tudzież Nicotiana 

  

zajlaniej naby 
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TTE 
— Pożary w Wilnie. W domu Nr. 30, przy 

ul. Mickiewicza wybuchł pożar wskutek wadliwej 
konstrukcji komina w piekarni Urwanowa. Przy- 
była straż ogniowa ogień stłumiła. Straty nie- 
znaczne. 

— Wybuchł pożar przy ul. Zawalnej !5, w 
stładziku należącym da krawca Sorokowa Efeoi- 
ma, w którym to składziku znajdowały się naczy- 
nia i sprzęty domcwe. Straty nieznaczne. Pożar 

stłum ła przybyła straż ogniowa. 

Diiś ostatni dzień walk i uroczysie 
rozdanie nagród. 

W dniu dzisiejszym, t.j. w środę rozegra 
się przed widownią cyrku „Colosseum* epilcg 
międzynarodowego turnieju walk zspaśniczych 
w którym brało ucział 16 wybitnych sił atletycz- 
nych, uwieńczonych laurem zwycięstwa na mię- 
dzynarodowych zawodach. 

Należy podkreślić, że w tak wybitnym ze- 
spole na naczełne miejsce wysunęli się: „Maska”, 
Poschof, Pinecki, Bryła i Sztekker, zawsze rie+ 

tach walki. 
Bryła po uszkcdzeniu sobie ręki w walce 

z Poschofem i powtórne nadwyrężenie w w»lce 
z Maską — zrezygnował z końcowych rozgrywek 

Gwoli ścisłości należy jeszcze dodzć, że 
na skutek zażalenia Poschcfe, komisja kwal fka- 
cyjna Związku A. Z. pol.ciła sędziom wileńskie- 
go turnieju zanulować zwycięstwo Szt kkeqa 
nad Poschofem, jako uzyskąnę w sposób nię: 
przepisowy. : 

Po walkach į natowych, sędziowie wręczą 
zwycięscom „turnieju nagrody pieniężce, w spo- 
sób następujący: l-sza — 4.000 zł., 2-ga 3.000 а., 
3-cia 2.000 zł. i 4-ta 1.000 zł. : 

SPORT. 
Wyniki zawodów „Cyklistów*. 
„W zawodach kolarskich, które odbyły się 

w dniu 13-V b. r, na boisku sportowem 6 p. p. 
Leg. na Antokolu ka ry następujące wyniki. 

1. Bieg otwarcia: 5 okrążeń toru: 1) Kali- 
nowski 3:21, 2) Macinkiewicz 

М. Bieg senjorów: 5 okrążeń toru: 1) Mo- 
roz 3:31. ! е 

II. Beg juajorów: 5 okrążeń toru: 1) ĄR- 
togzewicz 3:35, 2) Ingielewicy. 

3 IV. Bieg główny: 30 okrążeń toru: 1) Ka- 
oo e: 2) Bender, 3) Rybak. 

. Beg niestowarzyszonych: 5 okrążeń to- 
ru: 1) Sąrdinkow 3:34, "B н 
A VI. Bieg auste:lijski: 1) Kalinowski, 2) 
Bznuef. 

VII. B'eg pocieszenia: 2 okrążenia toru, 

1) Kaczyński, 
Sensacje piłkarskie. 

W ostatnich zawcdach © mistrzos'wo ligi 
Wisła krakowska uległa Warszawiarce 2:1. 

Re;rezentacja Lwową pokonała reprezen-- 
tację Czerniowiec 5:4. 

Staa mistrzostw klasy A. Wil. O.Z.P N, 
Obecnie prowadzi w mistrzostwie Makabi 

6 punktami przed | p. p. Leg. (5 pktów), Pogo- 
nią (4 pkty), a (3 pkty), A. Z. Sem 
(2 pkty) i Ż. A. K. S-em (0 puni t6w). 

ajbliższa sobota i niedziels przyniesie za- 
pewne nowe przesunięcia. 

ВЬЕ 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

R. GIMIBDER 
Choroby wenoryczke | skórne. 
Elsitroterapia.  diatermia, 

słońce górskie. 
M ckiewicza 12, róg Tatar- 
skiej 90—2 i 5—7. 1492 

НП 

wytworny w najgorętszych momen: - 

z 

i 66 (W PŁOMIENIU ŻYCIA). 
« „Orient a Express nych: światowa piękność LIL DAGOWER 

i jako zawiadowca stacji znany HEINRICH GEORGE. Obraz ten rysuje nam sensa- 

cyjne przygody damy towarzystwa w podróży Orient-Expressem, która dla urozmaice- 

nia zwiedza cały Świat. Początek 1-go seansu o godz. 7 m. 30. 1571 

colossea (Nicotiana albo Lehmannia tomentosa). 
A Osoby korzystające z tego zezwo'enia, obowiązane są 

jednak, meldować o tęm właściwemu inspektorowi akeyzowe- 

mu, niezależnie od ilości wysianago nasienia, pod rygorem 

grzywny od 10 do 300 zł., przewidzianej w art. 62 Ustawy 

Karno-Skarbowej. 
Wilno, dn. 14 maja 1928 r. 

1569/373/VI 

Obwieszczenie przetargu. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza przetsrg 

publiczny na dzień 5 czerwca 1928 roku na dostawę 60.00 

mtr.* tłucznia o średnicy od 4 do 10 cm. z t»ardych gatunków 

kamienia polnego lub łamanego zgodnie z warunkami technicz- 

  

В. šikorski | $- 

al. Zawalna 30. 
1218 

„Polonja 
_Mickiewicza 22. 

KINO 

„BIGGADIŁLY” 
UL. WIELKA 42. 

    
     
  

Maturzysta - . 
poszukuje posady 

kancelisty. | 
Oferty składzć w Admini- 
stracji „Kuriera Wileńsk." 
pod Nr. 1283 1487-0 

В. 0. ВОЛО — 
Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! Tylko dla dorosłych. Wielki film erot.-salon. p.t. 

Wislki dramat towarzyski w 12 akt. 

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

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

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

Nadpbrogram: komedja w 4 akt. Początek o 4, w Świeta o 1. Ceny nie podwyższone. 1572 

Prezes J. Malecki. 

ZGUBIONĄ 
książkę wojskową, wyd. przez 
P. K. U. Wilno na imię lzrzela 
Zama, zamieszkzłego przy ul. 
Metropolitalnej 3, unieważnia 
56 1567 

  

  

  

  

  

Od czvzrtku 17 Em. wielka premjera! Atrakcja sezonu 28 r. Poraz pierwszy i Dyrekcji. da k ъ 

Kino Anons! w Wilsiel Tylko dla os6b o mocnych nerwach! Wstrząsajacy dramai w 12 w. Gierty z podaniem ceny za 1 т loco tor rormalny te- Zgubione dokumenty; Chorob ucha 

a 
rytorjum D. K. P. w Wilnie z dołączonym dowodem o wpłace- książkę eojskowa, wydź * 

Р":“н'"у akt. Więzień # Czarciej wyspy (PROCES DREYFUSA) niu wadjum w wy sokości 3% oferowanej wartości kamienia pekės P. k U. aaa gardła nosa. 

” W roli gł. znakomita tragiczka Paulina Frederick. Rewelacja filmowa! Niezwykłe rapię-iel O cii O SEWiini 1926 roku do zaświadczenie wojsk naim. Przyjmuje w Lecznicy Li- 

Wielka 42. | Nieszmowitość. Zwiększona orkiestra z udział. Jazz Bandu. Arcydzieło, które wzbudziło po- EIA. ip k аео maelarz Adclfa Czapanisa, unie- tewskiej (ul. Wileńska 28). 

dziw całego Świata. Nadprogram: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 4 skt. w dniu 5 czeruća „925 roku“. s) a W ważnia się *› 1565 Od 11—1 popot. _ 1734 

- ё szych informacyj w powyższej sprawie uozie:a a S r Ag 

KINO Dziš pa 9-ej oo ostatni gościnny występ rosyjskiego teatru dział Zasobów zz Pw „Mie, Ill piętro, pokój Nr. 40 2 ZAGiNIONY Pianina 

> i ziennie od godz. „ej. 
R POQBBAŻ 

od 3-ej do 9w. aa 2 - egrany sosik zramy dramat z repert. Moskiewskiego ze Dyrekcja K P. w Wilnie. dokument koncesji go wynajęcia. Reperacja I 

EN eatru Arty: W iosenne S k rz y p ce — - = tytoniowej strojenie. Ul. Mickiewicza 

5 $£AN0S2 stycznego p.t: Pot b jest kilka dni Ows'eja Zabłockiego (zam Wi. 24—9. Estko. 658 

LW ь Surguczowa w 5 akt., z udziałem całego zespołu. otrze ny JES na KI ! leńska 17, m. 9), unieważala - - 

ul. Wielka 36. |kinomatograficzne.| 1573 Reż. j. POPŁAWSKI. td Į д o —*! TIR rz bižutenis 
е ас agen o 08 oszen © S as - reperuję 

Miejski Kinemstograi Od da. 16 do 20 maja tk wiącznie = filmy: mad d d ict dowego KAPITAŁY NAJTANIEJ 
romienie prof. Tollsena). Sensacyjny drama R j i k 

Mocarz šwiata A is o wydawnictwa urzę SO. |: „nalptwniejszą gwaracja | | m, WYSŽOMIRSKI, byt 
w 10 akt. W rolach gł: Paul Wegener, Hsnnie Wielka 14, m. 7, od 10 do 12-ej przed połudaiem. 1575 zwrotu lokujemy na dobre A ai 

Kulturalno-Ūžmiatowy       
  Reinwałd i NienSón L'ng. Nadprogram: „Obchód uroczystości 11 listopada i 3 maja" oprocentowanie i 

SALA MIEJSKA w akcie i „Od rodzinnych wizyt.. wybaw nas Paniel“ kom. w 2 akt. Orkiestra pod i Ii Se: RAA 

dyr. p.Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5.30, w niedziele od 3.30. Początek o £. 

6. w miedz. o 4. Nast. program: Wyprawa myśliwska do Abisynji i Tajemnice głębin morskich. Mickiewicza 21. tel. 152. 
1533-1 

    Т-0 
wydawnicze 

DRUKARNIA „PAX“ 
UL. Św. IGNACEGO 5, : WILNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 
SZYBKO i DOKŁADNIE. 

(ul. Ostrobramska 5) 
  

  

„POGOŃ 
Śp. ® 0. 0. 

wspaniały dramat sen- 
L. 

e e e 

Nawrócenie skazańca "szyny w 8 akt 
IL 1528 

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

VIOLA DANA, KLAUDJA BROWN i VAN LOAN. 

Laboratorjum .. 
M. k. Abramowicz i B. Kenigsberg 

ANALIZY krwi, moczu, plwocin i t. d. 

Kino Kolejowe] Dziś wieli pod- 

„Ognisko“ wójny program II 

aa: | Pirat z miłości 
Uwadze letników! 

Wileński LOMBARD „KREsOWUJA“, | 
Wilno, Hetmańska 1, tel. 722. . 

przyjmuje na przechowanie 
       

       

    

    

  

‚ im. - 
! (0fÓWKĘ Zokie oprocentowanie, 

Ak k rem, odbiór lokat natychmia- 

uszerka  s©[ OMBA 
Plac Katedralny, Biskupia 12, 
tel. 14-10 wydaje bez ograni- 

2 ta, srebra, brylantów, bli, 
O EA, 4. obrazów, i nt ima keitomo" 

ZOO, 

Panna Intligentna 
M. ienigsterg z odpowiedniemi a. 

CHOROBY WENERYCZ- wszechną oraz posiadająca u-- 
miejętność szycia i robótek 

zabezpieczoną złotem i sreb- 

Marja Brzetlna ©; dj [28Ż NA czenia pożyczki na zastaw zło- 

W. Zdr. Nr 3093 1401 bili i różnych towarów. 1332-0 

cjami, ukończoną szkołą po- 

NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

  futra, kosztowności | wszelkiego rodzaju ucho. ul. Mickiewicza 4 — Wilno — ul. Szopena 8. — Czy zapisałeś się na członka 9—12 i 4—8. 4 cnkrakterze bony w, miejscu 
h 1574 

i 4. ь . у к 

p na degi aa Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim*. L. O. P. P.? Weg” 36 10% Dk > 

  
a 

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

Kedakzja | Administracja jsgielicńska 2. Tel. 99. Czynne od godz. 5—8 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca 

Administrator zjcuje od 9—2 ppół, Ogloszenia realinę = oś 9 7 ppoł. I 7 — 9 waz onto czekowe P.K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 803. 

CENA RRENUMERATY: le x odnoszeniem do damu lub przesyłką pocztową 4 zł, Zagra miesięcza. 7:l. CENA OGŁOSZEŃ xa wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w takście I I II str. — 30 gr., III i IV str. — 25'gr., za tekstem—10 gr., ogłosze- 

mieszkaniowe—10 gr. у ъ 
s Е Е 

nia o Grodzie-© (za zh nat kroalka raki —zadesłan fr. de wiersz ma Ja , 18 р?я.::щд kę racy—50/0 zniżki, ogł, cyfrowa i tabelowe © 20% drożej, ogł z zastrzeżeniem miejsca 10/0 drożej „ae Kw drotaj. 

Wydawca: „Kurjer Wilešski“, s-ka z ogr. odp. 

Administrasja zastrzega sobie prawo zmiany terminu 

Tew. Wyd. „Pegoń*, Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. 

  

Š-mio Izmowy.


