
    
0 rea) 

s = 

si 

ika 

go "r 

svo 

У0 
zim) 
m 

b 
DW 

by 

05a 
= 

i ud: © 

m
w
 

J
 

>
 

o
e
 

i
a
s
 

„
B
“
 

A n 
m 

>
 

law 

—
 

* 

Z db 

pisė 
ys'% 
pię ś i 

tn ' 

[е %* 

S
 
L
 

ma
e 

— 

Należność pocztowa Opłacona ryczałtem.      Wilno, Czwartek 24 maja 1928 r. wena 20 groszy 
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„8 WYPRZEDAZ naczyń emaljowanych ze zniżką 40% od cen rynkowych 

miski, wanienki, 

imbryki, kubki, koszyczki do chleba, lejki, łyżki owal- 

ne wazowe i durszlakowe, talerze, pokrywki, mydel- 
solniczki, 

WILEŃSKI DOM TOW.-PRZEM. 

niczki, 

Bracia JABŁKOWSCY Sp. Akc. 
MICKIEWICZA 18. 

| Kukas žydowska. 
Na temat jutrzejszej uroczystości ku czci 

pułkownika Berka Joselewicza pisało się w prasie 
b. wiele, Prasa jednak żydowska nadała tej uro- 
czystości specyficzne piętno, dopatrując się w niej 
dążności społeczeństwa polskiezo do podkreśle- 
nia swego $tosunku do asymilacji Oraz wysuwa- 
jąc na tem tle postulaty narodowe, mało mające 
wspólnego z piękną uroczystością. 

W tej sprawie zabiera w poniższym arty- 
kule głos p. Stanisław Brzostowski. 
Aczkolwiek niezupełnie zgadzamy się z autorem, 
artykuł jego zamieszczamy w tej nadziei, iż wy- 
woła on pożądaną w kwestji mniejszościowej 

” dyskusję. (Re d.) 

Z racji obchodu w Wilnie rocznicy 

śmierci pułkownika Josslewicza obserwuje- 

my w prasie polskiej i żydowskiej dyskusję 

na temat stosunków polsko-żydowskich. W 

„Słowie” pisał o tem znany działacz ży- 

dowski dr. Wirszubski, życzliwie traktując 
ideę powołania komitetu, celem uczczenia 

pamięci Berka Joselewicza. Dr. W. widzi 
w tem oznakę, iż nie należy ucgólniać 

mniemania „że każdy bez wyjątku Polak 
jest antysemitą, i naodwrót, że każdy Żyd 
jest wrogiem Polski. Zwrócił przytem dr. 
W. nam uwagę, że w całokształcie stosun- 

ków mniejszości narodowych do. Państwa 

Polskiego, najbardziej podatnym idei  zbli- 

żenia do Polski elementem są Żydzi, gdyż 
nie mają oni — w odróżnieniu od innych 

narodowości—aspirecyj terytorjalnych. 

Ujemnie natomiast ocenia udział Ży- 
dów w obchodzie Berka Joselewicza dr. 
M. Wajnroch, który w nr. 116 gazety „Wil- 
ner Tog“ zapatruje się krytycznie nietyl- 
ko na sposób ukonstytuowania komitetu, 

ale i na rzecz samą. Stwierdza on, że mi- 

mowoli wyrobił się u ogółu pogląd, że 
idea Bzrka Joselewicza ma „historyczny 
związek ideowy” z asymilacją Żydów oraz, 
że utrwalił się on dzięki Polakom wyzna- 
nia mojżeszowego. 

Widząc więc w tym obchodcie jedynie : 

uczczenie w Joselewiczu Żyda, „który nie 
mówił o kulturze żydowskiej, nie wysuwał 

gro, żądań narodowych”, dowodzi dr. Wajnroch, 
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"aby Komitet ten—o ile tak nie jest—uchwa- 

lił wezwanie, aby udzielone zostały prawa 

państwowe gimnazjom żydowskim i t. p. 

Wreszcie „Wilner Tog" (Nr. 105) wy- 
raża żal, że młodzież żydowska szła w Wil- 

nie wspólnie ze Strzelcem w ; ochodzie ob- 
chodowym, wówczas, gdy w Warszawie 

podczas wypadków pierwszomajowych mia- 
ły miejsce krwawe zajścia między PPS., a 
pochodem Bundu. 

Kończy „Wilner Tog* swoje wywody 

wnioskiem, że dużo przyczyn przemawią 

za.tem, by Żydzi nie wzięli udziału w ob- 
chodzie, gdyż uroczystość taka byłaby zro- 

zumiała w Kocku, ale nie w Wilnie, uwa- 
żanem za clou żydostwa polskiego". 

To wszystko, co pisze „Wilner Tog“ 
niech będzie policzone na rachunek debet 
lub credit historji stosunków polsko-žy- 
dowskich, ale niech to nie będzie saldo, 

otwierające rachunek nowy, bez różnicy 
„po czyjej stronie, polskiej czy żydowskiej. 

Innemi słowy, mówmy z sobą bez re- 

miniscencji, ale objektywnie, co jest nie- 
zbędnem dla ufności w szczerość wzajęm- 
nych Intencyj. 

Umówmy się więc wogóle, a z p. dr. 

Wajnrochem w szczególności, pod jakim 
„kątem mamy rozpatrywać sprawę żydow- 

'ską. Czy mamy mówić o nastrojowej stro- 
nie problematu, t.j, o antysemityzmie z jed- 

"nej, a uprzedzeniem do ludzi obcych reli- 
giją, kulturą, przeradzającem się. często w 
głęboką niechęć — u drugich? 

Jeżeli chodzi o t.zw. antysemityzm w 
masach, to jest on niewątpliwie zjawiskiem 
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nienormalnem, jedną z chorób, których 
istnienie uwarunkowane jest zetknięciem się 
z sobą elementów w większości dziedzin 

wzajemnie sobie obcych. Ale stopień zao- 

gaienia tego chorobliwego stanu zależnym 

jest od stopnia rozwoju moralnego, dot- 
kniętego tem Środowiska. Odnosi się to do 

obu stron. 

Przechodząc ad vem stwierdzam, że 
nie trudnem jest polityczne rozstrzygnięcie 

sprawy żydowskiej w Polsce. Należy od- 

dać każdemu swoje, zarówno w imię jego 
zbiorowości, jak i w interesie Państwa, a 

będzie się to w pełni pokrywało z zasa- 
dami konstytucji. Wymagają tego nietylko 

Żydzi od Polaków, ale i zasady bytu рай- 
stwowego od Państwa. Fakt posiadania 

przez społeczeństwo żydowskie takiego, 

czy innego programu narodowego nie 

stwarza tu żadnych przeszkód, tak jak ich 

nie stwarza fakt istnienia odrębnych pro- 

gramów narodowych u innych narodowo- 

ści Rzplitej. To że Żydzi, stanowiąc od- 
dzielny naród stają w pewnej sprzeczności 
z pojęciem narodu, a ojczyzny jako państwa 
tak długo nas nie obchodzi, jak długo po- 

dcbna sytuacja państwa nie rozsadza. Tego 
niebezpieczeństwa niema, gdyż skądinąd 
mamy przykłady zupełnego zrozumienia 

Żydów dla interesów państwa, jako rów- 
nocześnie ich interesów. 

Problemat t. z. asymilacji Żydów, © 
ile się gdziekolwiek — w większym lub 

mniejszym stopniu—objawia, nie stanowi 0 

istocie stosunku Państwa do Żydów. Jėst 
on zjawiskiem, które przez każde Państwo 

traktowane jest jako objaw, zasługujący na 
szacunek, ale tylko tyle. Rozumiemy to 
dziś wszyscy, i dlatego nieistotnemi są 

podejrzenia p. dr. Wajnrocha, że przedsta- 
wiciele naszego rządu i społeczeństwa, an- 
gażując się w manifestacyjnym obchodzie 
pułk. Joselowicza czynili to, w opinji na- 
szej, w imię haseł asymilacji Żynów. 

Natomiast, pomijając stronę zasad- 
niczą, wszelkie wspólnejmanifestowanie soli- 

darności interesów państwowych odegrywa 
wielką rolę psychicznie-wychowawczą — 

właśnie w imię tej drugiej strony  proble- 
matu polsko-żydowskiego, którą stanowi 

nie strona prawna, ale strona organiczna, 

uczuciowa. D-r Wirszubski pisze w „Slowie“, 
że sprawa żydowska w Polsce jest łatwiej- 
szą od innej mniejszościowej, gdyż Żydzi 
nie sięgają po własne terytorjum. Pod tym 

względem tak. Ale sprawa polsko-żydowska 

jest jednak i trudniejszą od innych mniej- 
szościowych, gdyż między Żydami a nami 
są poplątane tak rozliczne węzły psychicz- 

ne, że rząd, realizując stronę prawną musi 

jednocześnie i oba społeczeństwa polskie i 
żydowskie rozplątywać psychicznie. D-r 

Wajnroch znowu pisze pod naszym adre- 

sem:—„Czegoż więcej od nas chcecie: po- 
datki płacimy, rekrutów dajemy, dajcie więc 
nam to, co stanowi. wasz, jako państwa, ©- 

bowiązek. Uczcijcie pułk. Josełewicza nie 

manilestacjami, ale daniem praw naszym 
szkołom it. d.* Pomieszanie sentymentów, 

które obchód Joselewicza miał rozplątywać 
— chce dr W. zaplątać pomieszaniem po- 

jęć. Nikt przecie nie pragnie ich praw oby- 

wątelstwa ograniczyć. Ale każdy odpowie- 

dzialny polityk wie, że szukając wzajemne- 
go do siebie zbliżenia, pragniemy wzbudzić 

ku sobie wzajemne zaufanie. Otóż. jeżeli 
chodzi o stronę żydowską to niezbędną tu 

jest aktywność państwowa. 
Mówi się u nas teraz często „ku cze- 

rondle, garnki wypukłe, durszlaki, 

szvfelki płytkie i głębokie i t. p. 
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Wileńskie T-wo Hodówli Koni i Popierania Sportu Konnego 
w dn. 28 maja, 1, 3, 7, 10, 14 i 17 czerwca r. b. 

w Pośpieszce urządza 
na torze 

Wyścigi konne 
Totalizator będzie czynny. Szczegóły w afiszach. Peczątek konkursów O. godzi- ® 
nie 21/a, A: we po dni o PR 4. sh w dn. 10 VI. o SPA 3: pl Pp. 

  

Do Firmy G. PIETKOWSKI i M. . JABEOKSKI 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumilly, naprzec. Hali Miejsk.) Tel. 12—13. 

NADSZEDŁ TRANSPORT 

SŁONINY i SZMALCU AMERYKAŃSKIEGO: 
marki „Swift”. 

nowania większych ilości gazów trujących 
nym najbliższego posiedzenia Rady Ligi Narodów, ze specjalnem uwzględnieniem za- 
gaduienia, czy istniejące prawa dotyczące używania i wyrobu gazów trujących są wys- 
tarczająco skuteczne. 

Proces o nadużycia w szachtach. 
MOSKWA, 23.V. (Pat). Tags. W. dalszym ciągu procesu o nadużycia w szachtach, 

były właściciel jednej z kopalń Samojłow, który po rewolucji pracował w kopalniach 
w charakterze technika, przyznał się do udziału w akcji sabotażowej, do której miał 
go wciągnąć Kalganow. 

s - 

mu Polska szła”, ku czemu idzie. Ale nie 
myśli się o tem ku czemu ma iść każdy 
obywatel w Polsce: Polak, Żyd, Ukrainiec, 
Białorusin i t. d. Zdaje mi się, że ku racji 
stanu. Otóż jeżeli się zastanowimy głębo- 
ko nad obecną sytuacją w Polsce, to widzi- 
my, że nasuwa się cały szereg problema- 
tów, domagających się szybkiego rozwią- 

zania. Do takich należy przedewszystkiem 
sprawa mniejszościowa, a wraz z nią spra- 

wa żydowska. 

Otóż jeżeli uwzględnimy ten moment, 

że wszystko obraca się w granicach czasu 

i że obecny rząd załatwia coraz to nowe 
spóźnione zagadnienia i załatwiać je będzie 

dalej, przyjdziemy do wniosku, że dążność 
ze strony zainteresowanych tym, czy innym 

problematem winna się sprowadzać do ma- 

łej tylko dozy cierpliwości. 

Rozwiązanie kwestji mniejszoŚciowej 
w Polsce jest kwestją niedalekiej przysz- 
łości, ale w. każdym razię gra tu. decydują- 

cą rolę konieczność wewnętrznego nasta- 

wienia się na po!ską rację stanu nietylko 

drogą zewnętrznego spełniania obowiązków. 

Drażliwą jest rzeczą poruszanie u 
nas sprawy żydowskiej, jeśli się chce ją 

ujmować szczerze i poważnie, jeśli się sto- 
suje do tematu najdalej posunięty objek- 
tywizm, czyli abstrahuje się od psychicz- 
nych momentów tłumu. Ale im sprawa 
jest trudniejszą, tem ją należy stawić śmie- 
lej i otwarciej, gdyż inaczej tem łatwiej ją 
się pogrąży. Dlatego też postawmy ją w 
zdecydowanej formie i nadajmy myślom 
jasny sąd. Odsufńmy na bok wszystko to, 
co choć jest ważne, ale nie. pierwszorzęd-. 
nej doniosłości. Powiedzmy sobie, my i   Żydzi, co nas dzieli, by to usunąć i to, co 
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Ceny przystępne. Na prowincję wysyłamy za: zalicz. kolejowem po 
otrzymaniu zadatku. . 

Na froncie chińskim. 
Z Portu-Arturu do Mukdenu. 

TOKIO, 23- v. (Pat) Garnizon japoński na terytorjum Kuan-Tuag£ przeniósł 
swą kwaterę generalną z Portu-Arturu do stolicy Mandżurji Mukdenu. 

Odpowiedź rządu pekińskiego na notę Stanów Zjednoczonych. 
PEKIN, 23-V. (Pat). Dzienniki podają, że rząd pekiński 

Stanów Zjednoczonych w sprawie morderstw dokonanych na misjonarzach amerykań- 
skich, że przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo cudzoziemców równocześ- 
nie jednak wysuwa zastrzeżenia przeciwko wysyłaniu wojsk cudzoziemskich do 
Chin sprzęcznemu ze zwyczajami międzynarodowemi. 3 

"Sprawa gazów trujących. 
LONDYN, 23 V. (Pat). Jak donosi agencja Reutera, panuje tu przekonanie, że | 

w związku z niedawną eksplozją „phosgenu* w Hamburgu, sprawa wyrobu i magazy- 

rozważań,   

wisi ЗАМ ВЕИОККАТУС2НУ 
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zamothodowe | gira? 
marki angiels:ieį 

„DUNLOP“ 
POLECA 

N. GLEZER, gg! 
GDANSKA 6, tel. 421. 1522 
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i konkursy 
bippiczne. 

1592-3 

odpowiedział na notę 

może być postawiona na porządku dzien- 

nas łączy, by wspólnie budować. Obie na” 
sze kultury i polska i żydowska mieszczą 
się w zupełności pod jednym dachem. 

Między obu kulturami, polską i ży- 
dowską, stanowiącemi oddzielne światy, 

istnieje swego rodzaju pas neutralny, w 
którym i z jednej i drugiej strony przeni- 

kają elementy słabiej związane ze wwoją 
kulturą. 

Wydaje nam się, że dużo szkody w 

uzgodnieniu obustronnego stanu psychicz- 

nego międy nami a Żydami, przynosi ten 
właśnie pas neutralny obu kultur. Dawniej 
sądzono, że to jest teren do asymilacji. 
Teraz widzi się w nim głównie teren do 

niebezpieczeństwa państwowego. W nim 

bowiem elementy, odchodzące od jednej | „ 
kultury w zetknięciu z elementami odcho- | x, 

dzącemi od druglej kultury zarażają się 
anarchją komunistyczną. 1 stąd rodzi się 
supozycja o pozornem anarchicznem uspo- 

Nr. 116 (1163) 
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Dzień polityczny. 
Onegdaj odbyło się posiedzenie pre- 

zydjum klubu Bezp. Bloku Współpr. z Rz., 
poświęcone m. in. sprawom związanym z 
posiedzeniem plenarnem Sejmu. 

O g. 3 popoł. odbyło się posiedzenie 
plenarne klubu, na którem m. in. przewo- 
dniczący poseł Sławek zakomunikował, że 
poseł Marjan Kościałkowski cofnął swo- 
ją rezygnację ze stanowiska wice-prezesa 
klubu. 

Komunikat ten przyjęto oklaskami. 
+ 

W skład zarządów związków inwali- 
dów wojennych weszli ostatnio z pośród 
członków klubu parl. B.B. następujący po- 
słowie: pos. Snopczyński, który wybrany 
został na prezesa Związku Inwalid. Wojen. 
m. st. Warszawy | woj.. warszawskiego i 
pos. Karkoszka, obrany prezesem śląskiego 
Zw. lawalid. Woj. W ten sposób na czele 
2-ch b.licznych związków stanęli działacze, 
którzy, sami będąc inwalidami wojennymi, 
dają najlepszą gwarancję właściwego kie- 
rowania sprawami inwalidzkiemi. 

* 

Do laski marszałkowskiej wpłynął o- 
| negdaj projekt ustawy z inicjatywy posel- 
skiej © unormowanie stosunków prawnych 
zawodu dziennikarskiego. 

Wniosek zgłosili posłowie-dzieanika- 
Jan Dąbski, Adam Ciołkosz, Kazim. 

Czapiński, Marjan Dąbrowski, Stanisław 
Dubois, Jan Gwiżdź, inż. Artur Hausner, 
Kazim. Kaczanowski, Miecz. Niedziałkow- 
ski, Kazim. Okulicz, Stanisław Mackiewicz, 
Zygm. Piotrowski, Bol. Pochmarski, dr. H. 
Rozmaryn, dr. Stan. Stroński, Jan Walew- 
ski i Karol Wierczak. - 

Wniosek został przekazany Komisji 
Prawniczej. 

rze: 

a 

W dniu wczorajszym „Białoraski Klub 
Poselski* złożył na ręce marszałka Sejmu 
interpelację, z żądaniem przeprowadzenia 
ścisłego dochodzenia w sprawie zastrzele- 
nia w dniu 20 bm. w powiecie mołode- 
czańskim przez posterunkowego Roubę 
dwóch włościan braci Czerwińskich. : 

* 

Dn. 19 maja de 
czypospolitej Polskiej 
Pindor podpi: 

at pełnomocny Rze- 
na Chiny p. Karol 

w.Pekinie traktat przyjaźni 
z całym n jm chińskim | dlatego też 
traktat ten, dając wyraz zrozumieniu dla 
dążenia Chińczyków bez względu na ich 
ugrupowanie polityczne do równoupraw- 
nienia w stosunkach międzynarodowych, 
oparty jest na zasadzie bezwzględnej wza- 
lemności I i na klauzuli największego uprzy- 

Po wymianie dokumentów ratyfika- 
cyjnych co ma nastąpić w najbliższej przy- 
szłości, w jednej ze stolic europejskich w 
której znajduje się przedstawicielstwo  dy- 
plomatyczne Chin, M-stwo Spraw Zagra- 
nicznych będzie mogło przystąpić do zor- 
ganizowania poselstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Pekinie i uruchomienia placó- 
wek konsularnych jednej w Charbinie a 
drugiej w Chinach właściwych prawdopo- 
dobnie w Szanghaju. 

Wczoraj 23 wyjechala z War- 
szawy do Niemiec delegacja na miedzyna- 
rodowy kongres górniczy, który odbędzie” 
się od 26 bm. do 2 czerwca. Na czele de- 
legacji polskiej stoi pos. Stańczyk, który 
wygłosi na kongresie referat o ubezpiecze- 
niach socjalnych. 

Międzynarodowa konferencja w sprawie uni- 
fikacji Prawa Karnego. 

W Rzymie odbyło się onegdaj otwar- 
cie drugiej międzynarodowej konterencii 

sprawie unifikacji Prawa Karnego. W 
konferencji tej uczestniczy 10 państw euro- 
pejskich. Przewodniczy senator d'Amielo. 
Na posiedzeniu inauguracyjnem  przema- 
wiali prezesi honorowi zjazdu, minister   sobieniu samej kultury jako takiej. Jednak 

właśnie w imię i tego niebezpieczeństwa 

dla opinji — zależy nam na tem, by Żydzi 
mieli możność utrzymać u siebie swą kul- 
turę w mocnem swojem ręku, by do pasa 

neutralnego dostawało się jak najmniej 
maruderów. 

Traktujmy więc sprawę stosunków 

polsko-żydowskich otwarcie, ale i bez 

kto winien i kto pierwszy. 

Rozplątujmy uząsadnione _ warunkami 
życia węzły psychiczne w imię realizacji 
strony politycznej kwestji i nie lekceważ- 
my sposobności, które, jak obchód ku 
czci pułk, Josielewicza, zgromadzić powin- 
ne wszystkie czynniki państwówo my- 
ślące i to obu stron. 

Stanisław Brzostowski, 

sprawiedliwości Rocco i były premjer bel- 
gijski Carton de Wiart. Delegatami rządu 

polskiego są prezes konferencji warszaw- 
skiej sędzia Rappaport i b. minister prof. 
Makowski. W delegacji polskiej biorą u- 
dział również prezes Sądu Najwyższego 
Mogilnicki, sędzia Sądu Najwyższego So- 
kalski, prot. Glaser i dr. Potulicki, 

Utworzone zostały 4 komisje, z któ- 
rych a aktach kodek uzgodnieniem w 
nowych: projektac ęksu karnego zagad- 
nienia &г URE ve zabezpieczaj Aaa czwarta 
zaś ma zakończyć przekazane przez kon- 
ferencję warszawską zagadnienia między- 
narodowego prawa karnego. Referentami są: 
wiceprzewodniczący konferencji prof. Enrico 
Ferri (Włochy) į prot. Rappaport oraz 
z a: (Włochy) 1 Radulasco (Ru- 
muoja | 
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K UR J E R 

'Магайу polsko-litewskie w Warszawie Sejmu. 
Plenarne posiedzenie. 

Sprawa nieporozumienia podczas 
aresztowania p. Baczyńskiego. 
WARSZAWA. 23. V. (Pat.) Na dzi- 

slejszem plenarnem posiedzeniu Sejmu 
przed porządkiem dziennym zabrał głos 
poseł Zahajkiewicz (kl. Ukr. Biał.) w spra- 
wie zatrzymania przez policję wskutek po- 
myłki posła klubu ukraińskiego Lwa Ba- 
czyńskiego zamiast Władysława Baczyń- 
skiego z frakcji komunistycznej wydanego 
przez Sejm sądom. Mówca zaapelował do 
marszałka Sejmu, aby zwrócił się do mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych o danie z tego 
powodu satysfakcji zarówno zatrzymanemu 
przez pomyłkę posłowi jak i całej Izbie. 

Marszałek Daszyński c$wiadczył, źe 
wysłał do ministra Spraw Wewnętrznych 
pismo z opisem wspomnianego zajścia żą- 
dając wyciągnięcia odpowiednich konsek- 
weacyj. Na pismo to marszałek dotychczas 
odpowiedzi nie otrzymał. 

Dalsza dyskusja nad projektami 
ustaw podatkowych. 

Następnie Izba przystąpiła do dalszej 
dyskusji nad projektami ustaw podatko- 
wych. Poseł Duro (Str. Chł.) wypowiedział 
się przeciw tym podatkom, a następnie za 
koniecznością zmniejszenia liczby urzędni- 
ków. Wobec tego wniósł o przejście do 
porządku nad ustawą o podatku budynko- 
wym. Również za przejściem do porządku 

"nad tym projektem ustawy wypowiedzieli 
się przedstawiciele kiubu Ukraińskiego i 
klubu Ukraińskiego socjalno-radykalnego. 

Poseł Sanojca (BB ) oświadcza się za 
przedłożeniem rządowem pietaując przy- 
tem pertidję polityczną, jakiej dopatruje 
się w tych stronnictwach, które żądają dla 
urzędników podwyżki, a jednocześnie Od; 
mawiają rządowi prawa podwyższenia sta- | 
wek podatkowych i odmawiają mu jakich- 
kolwiek źródeł dochodowych. 

Piotrowski (PPS) oświadcza, że PPS   jest za reformą podatku gruntowego uwa- 

ża jednak, że opodatkować należy większą 
własność, a małorolnym i bezrolnym przyz* 
nać ulgi. W podatku gruntowym progresja 
winna być utrzymana, projekt zaś znosi 
ten system. Następnie dowodzi, że po prze- 
prowadzeniu oszczędności w budżecie da- 
łoby się osiągnąć 200 milj. na podwyższe- 
nie uposażenia urzędników, wniesione zaś 
projekty sięgają po pieniądze do najuboż- 
szych. Dlatego wnosi o odrzucenie ich bez 
odsyłania do komisji. Na tem dyskusję 
przerwano i przystąpiono do głosowania 
nad wnioskami o odrzucenie obu projek- 
tów w pierwszem czytaniu. 

Głosowanie. 

W głosowaniu imiennem odrzucono 
przedłożenie © podatku budynkowym 
191 głosami przeciwko 149, przedłożenie 
zaś o podatku gruntowym odrzucono 195 
głosami. 

Po wyczerpaniu porządku dzien- 
nego. 

Marszałek Daszyński oznajmił Izbie, 
że w międzyczasie zjawił się u niego w 
biurze minister Spraw Wewnętrznych i 
usprawiedliwił się z powodu zachowania się 
podwładnych mu organów w sprawie Lwa 
Baczyńskiego, wyraził żywe ubolewanie 
nad nieudolnością odnośnych organów po- 
licyjnych i przyrzekł zarządzić Ścisłe suro” 
we śledztwo |! ukarać winnych. Poratem 
tharszałek zakomunikował, że minister 
Skarbu wycofał projekt ustawy o stałym 
podatku majątkowym. 

Po odczytaniu wniosków, wśród któ- 
rych znajduje się wniosek prawie wszyst- 
kich stronnictw zawierający projekt usta- 
wy © unormowaniu stosunków praw nych 
zawodu dziennikarskiego, posiedzenie 

zamknięto. » 
Następne odbędzie się we wtorek dn. 

29 maja. Na porządku dziennym 2 gie czy- 
tanie preliminarza budżetowego na rok 
1928—29 i kilka nagłych wniosków. 

Demonstracja stronnictw chłopskich. 
(Tel. od własnego korespon. z Warszawy). с 

Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu zaszedł fakt niebywały w dziejach par- 
lamentaryzmu polskiego, mianowicie.po dwudniowej obszernej debacie przedłoże- 
nia rządowe ustaw podatku gruntowego i od budynków na wsi zostały nieznaczną 
większością głosów odrzucone bez przesyłania ich do odpowiedniej komisji. 

Fakt ten przypisać należy przedewszystkiem walce przedstawicieli wiejskich w 

WILEŃSKI 

Program prac komisji i podkomisji. 

WARSZAWA, 23.V. (Pat). Z dzisiejszych narad polsko-litewskich wydano nastę- 
pujący komunikat: Komisja dla spraw ekonomicznych, komunikacji i tranzytu zebrała 

się dn. 23 maja we środę. Komisja opracowała program prac podkomisji kolejowej, 

pocztowej i ekonomicznej, których skład został ustalony. Datę rozpoczęcia prac pod- 

komisyj ustalono dla podkomisji kolejowej we czwartek o godz. 11-tej, ekonomicznej 

w piątek o godz. 10 tej, dla spraw pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w pią- 

tek o godz. 4-tej min. 30 po poł. 

Redaktor „Lietuvos Ałdas* w Warszawie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj przybył do Warszawy redaktor 
„Liet. Aidas** p. Bagdonas. P. Bagdonas złożył 
dłuższą wizytę nacrelnikowi wydziełu prasowe- 

działu wschodniego p. Hołówce. 
= w M. S. Z. p. Libickiemu I naczelnikowi wy- 

  

Polsko -litewskie rokowania w Ber- 
linie. 

O ruch graniczny. 
BERLIN, 23. V (Pat). Dziś o. godz. 

1i-tej przed południem odbyło sę 4-te po- 
siedzenie polsko-litewskiej komisji miesza- 
nej do spraw granicznych i granicznego 
ruchu lokalnego. Delegacja polska zgłosiła 
na dzisiejszem posiedzeniu szereg popra- 
wek do litewskiego projektu umowy o ru- 
chu lokalnym. Poprawki te zmierzają do 

i pogranicza aniżeli 
ruchu lokalnym szerszym kołom ludności 

to przewiduje projekt 
(litewski. Delegacja litewska przyjęła propo- 
zycje pclskie do rozpatrzenia. Następne 
posiedzenie odbędzie się jutro przed po- 
łudniem w poselstwie litev skiem. 

ki aby umożliwić korzystanie z ulg w 

Zakończenie prac berlińskiej sesji. 

BERLIN, 13-V. (Pat). W kołach delegacji polskiej spodziewają się zakończenia 
prac berlińskich polsko-litewskiej komisji w najbliższych dniach. 

  

Z Londynu do Paryża. 
BERLIN. 23-V. (Pat). Vossische Zeitung donosi, że bawiący obecnie w Londynie 

premjer ///ewski Woldemaras po zakończeniu swej wycieczki do Anglji uda się do 
Paryża, aby odbyć tam rozmowy z francuskim urzędem spraw zagranicznych. 

Po wyborach   
PARYŻ, 23. V. (Pat). „Le Gaulois" 

zamieszcza wywiad z Paul:Boncourem na 
temat wyborów niemieckich.  Paul-Bon- 
cour Oświadczył, że wrażenia osiągnięte na 
podstawie cyfr jako liczębnych rezultatów 
wyborów są niezaprzeczalnie korzystne z 
punktu widzenia perspektyw pokojowych 
lecz, jak się zdaje, nie zaszedł żaden nowy 
fakt, który mógłby posłużyć za podstawę 
do stworzenia sytuacji sprzyjającej zbliże- 

w Niemczech. 
Francja wobec wyniku wyborów niemieckich. 

niu moralnemu i ułatwieniu rokowań z 
Niemcami. › 

Ewzkuacja Nadrenji nie może być 
nawet projektowana bez odpowiedni h 
kompensacyj i gwarancyj. Pewne odprę- 
żenie atmosfery sprzyjać będzie rozwią- 
zaniu spraw, pozostających w zawiesze- 
niu, iecz wielkie trudności trwają nsdal 
i w interesie obu krajów koniecznem 
jest zachowanie nalsżnej ostrożności. 

Sejmie o niezwiększanie obciążeń podatkowych na wsi, a po drugie, cichej i bezpla- 
nowej opozycji endecji i PPS ża odrzuceniem ustaw podatkowych, dzięki którym miał 
Skarb pafistwa uzyskać nowe źródła na pokrycie koniecznych, niecierpiących zwłoki 
wydatków. Głosowały wszystkie stronnictwa chłopskie, PPS. i mniejszości słowiańskie, 
przyczem Klub Niemiecki i endecja wstrzymały się od głosowania. Wobec tego rząd 
wycofał trzeci projekt ustaw o stałym podatku majątkowym i o godz. 9 zebrał się 
" a dla omówienia i zastanowienia słę nad niespodziewznie wytworzoną 
sytuacją. : ; ‚ 

Obrady w sprawie amnestji. 

„Izwiestja* o wyborach w Niemczech. 
MOSKWA, 23-V. (Pat), Omawiając wyniki ostatnich wyborów w Niemczech 

„lzwiestja* w inspirowanym artykule piszą, że jeżeli chodzi o politykę zagraniczną 
Niemiec, trudno jest liczyć na zmianę kursu polityki Stresemanna. Przeciwnie wzrost 
wpływów socjalistów zwiększył jeszcze zachodnią orjentację Niemiec. 

Wyrok na zabójcę prezydenta Łodzi ś. p. Су- 
narskiego. 

WARSZAWA, 23.V. (Pat). Dziś w południowych rozprawach Sąd Apelacyjny 
w Warszawie wydał wyrok w sprawie Rydzewskiego oskarżonego o zabójstwo prezy- 

-__ wiadomo, 

umowy drłewnej z Niemcami, która, fawo- | 

'... właściwych wytycznych dla eksportu drzew- 

WARSZAWA, 23. V (Pat). Sejmowa 
komisja prawnicza”przystąpiła do rozpatry- 
wania wniosków w sprawie /amnestji, Wo- 
bec zgłoszenia dwóch wniosków o amnestję 
polityczną klubu P. P. S. i klubu Ei 
skiego, wniosku Wyzwolenia o amnestję 

  

dla kar porządkowych i wysunięcia w 
międzyczasie rządowego projektu ustawy 
o amnestji, komisja postanowiła traktować 
wszystkie 4 wnioski łącznie, przyczem dla 
rozpztrzenia tych wniosków wytrano spe- 
cjalną podkomisję w składzie 8-miu osób. 

  

Postulaty urzędników państwowych. 
(Telaionam ©d własnego korezpondonta z Warszawy). 

Delegacja ogólnego zrzeszenia zwią”; 
zków i stowarzyszeń funkcjonarjuszów pań- 
stwowych złożyła wczoraj prezesowi komi- 
sji budżetowej pos. Byrce memoriał, do- 
magający się poprawy bytu funkcjonarju- 
szów państwowych, 

Memorjał domaga się: 1) bezzwłocz- 
nego przyznania i wypłacenia pracownitom 
państwowym, emerytom, rencistom, wdo 
wom i sierotom w pierwszej połowie czer- 
wca zaległego dodatku mieszkaniowego. 
Kwota ta, która wynosi 8% uposażenia 
miesięcznego, w chwili obecnej dochodzi 
do 48% płacy miesięcznej. 2) bezzwłoczne- 
go przyznania i wypłacenia w pierwszej 

połowie czerwca wszystkim pracownikom 
stałym i niestałym, niepobierającym do- 
datku mieszkaniowego jednorazowego za- 
siłku w wysokości 50% uposażenia miesię- 
cznego. 3) Wprowadzenia do budżetu na 
okres 1928/29 kwoty potrzebnej na pod- 
wyžszenie uposażeń pracowników państwo- 
wych stałych i niestałych oraz emerytów, 
rencistów, wdów i sierot już od 1 lipca r. 
b. o 36% od obecnie pobieranego uposa- 
żenia. 

Preses komisji budżetowej pos. Byrka 
odpowiedział, że większość komisji wzglę- 
dem funkcjonarjuszów państwowych zajmu- 
je stanowisko przychylne. 

| o aaa ien as a i mi i A a a RĄK 

Prate redjonalne Jedynki. 
Eksport drzewajpolskiego. 

Grupa. Parlamentarna woj. nowo- 
gródzkiego przystąpiła do zbierania mater- 
jałów, dotyczących rozwiązania zagadnienia 
eksportu drzewa, stanowiącego jeden z głów- 
nych produktów tamtejszego terenu. Jak 

dotychczas zasady eksportu 
drzewnego opierały się na prowizorjum 

ryzując np. wywóz drzewa surowego, jest 
‚ Фа interesów gospodarczych ludności z 

wielu względów niewygodna i niepożądana. 
Materjały, zebrane przez posłów Grupy 
Parlamentarnej Nowogródzkiej B. B.' będą 

„ stanowiły dla miaro lajnych czynników rzą- 
dówych podstawę do podania istniejącego 
stanu rzeczy celowej rewizji 1 ustalenia 

dalia онн aństwowych, | 
* Onegdaj- dn. 22 b. m. odbyło się w 

Warszawie wspólne ass Zarządu 
ZE paisos i затогга- wych z przybyłym egatami k - 

wodzkich, Papa 
Po dłuższych naradach postanowiono 

wszcząć wspólną akcję, mającą na celu u- 
zyskanie wypłaty w ciąguczerwca niewpła- 

. conej dotychczas różnicy otrzymywanego dodatku mieszkaniowego i podwyżki usta- 

;ks, Czartoryski, 

  wowej ceny komornego. Oprócz tego po- 

stanowiono żądać od dn. 1-go lipca r. b. 
wpłaty 25 proc. podwyżki do pensji aż do 
czasu, gdy ustawowo nie zostanie wyrów- 
nana różnica wynikła skutkiem wzrostu 
drożyzny a stałą płacą poborów  urzędni- 
czych. 

Postanowiono wreszcie utworzyć mię- 
dzyklubową komisję porozumiewawczą z 
udziałem posłów i senatorów. : 

Bibljoteka „polska w Paryżu W nowym lokalu. 
PARYŻ, 23. V (Pat). Odbyło się tu 

poświęcenie nowego lokalu  bibljoteki pol- 
skiej na Quai d'Orleans, która ma być 
przekształcona na instytucję podlegającą 
bezpośrednio Akademji Umiejętności w 
Krakowie. Poświęcenia dokonał ks. kardy- 
nał Kakowski. Na uroczystości obecni byli 
ambasador Chłapowski, konsul generalny 
poznański, personal ambasady i konsulatu, 

p. Marja Mickiewiczówna 
i szereg wybitnych osobistości kolonii pol- 
skiej. Przemówienia okolicznościowe wy- 
głosili prezes Akademji Umiejętności Roz- 
wadowski, który przybył wraz z sekretarzem 
generalnym Kutrzebą, Franciszek Puławski, 
amb. Chłapowski, biskup Przeździecki. 

Na uroczystość nadeszły depesze od 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Mościc- 
kiego, od marszałka Sejmu Daszyńskiego, 
od prezydjum Senatu od ministrów Za- 
leskiego, Dobruckiego, od grupy parlamen- 
tarnej polsko-francuskiej i szeregu innych 
osób i instytucyj. 

terminowe więzienie. 

Proces o 
MOSKWA, 23.V. (Pat.) Na dzisiejszej ror- 

prawie sądowej w procesie o sabotaż zeznawał w 
dalszym ciągu Samojłow, który zacytował fakty 
korespondowania członków organizacji z dawny- 
mi włościcielami kopalń przebywającymi zagrani- 

Z całej Poiski. 
— Tragiczny zgon geologa polskie- 

go. W Krakowie popełnił onegdaj samo 
bójstwo znany geolog, adjunkt Uniwersyte- 
tu Jagiellońskiego, 42-letai dr. Władysław 
Żełechowski. Tragicznie zmarły uczony był 
autorem kilku prac z zakresu geologji. Po- 
wód samobójstwa nieznany. 

— Wisła grozi wylewem. Z Krako: 
wa donoszą, że na skutek deszczów, które 
padały w ostatnich dniach, stan wody na 
Wiśle znacznie się podniósł. Onegdaj rano 
poziom wody podniósł się o 2 metry 16 
centymetrów ponad stan normalny. Spo- 
dziewany jest dalszy przybór. 

— Oddział Wolnej Wszechnicy w 
Łodzi. Przybył do Łodzi rektor Wolnej 
Wszechnicy w Warszawie prof. Nieweger, 
który w obecnosci senatora Kopcińskiego 
odbył konferencję z wiceprezydent. miasta 
Wielińskim ma temat otwarcia w Łodzi 
oddziału Wolnej Wszechnicy. Jak donoszą 
pisma łódzkie wykłady w oddziale łódzkira 
W.W.P. miałyby się rozpocząć już na po- 
czątku października rb. Zostałyby urucho- 
mione wydziały: humanistyczny, matem., 
przyrodn., prawno-społ. i pedagogiczno- 
wychowawczy. 

— Uroczyste wręczenie złotego me- 
dalu prof. dr. Oswaidowi Balcerowi. 26 
bm. odbędzie się w auli Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie uroczyste wręczenie 
prof. dr. Oswaldowi Balcerowi złotego me- 
dalu pamiątkowego. Po przemówieniu de- 
legata Polsk: Akademji Umiejętności, za- 
bierze głos prot. Leon Piniński imieniem 
wszystkich towarzystw naukow. lwowskich, 
poczem przemawiać będą delegaci z War- 
szawy, Poznania, Wilna i Lublina, 

— Dary dia Ossolineum. Z okazji 
100-lecia zakładów Ossolineum złożono 
instytucji tej szereg darów. M. in. prof. 
Władysław Szajnocha ofiarował spuściznę 
rękopiśmienną po ś. p. Karolu Szajnosze. 
Zofja Romanowiczówna — spuścizać ręko- 
piśmienną poś.p. Tadeuszu Romanowiczu, 
dr. Ant. Blumenfeld—portret Tadeusza Ko- 
ściuszki, malowany przez Peszkę, Michał   
cą w szczególności z Paramonowem i oświadczył, |. 

WSE TIT NS ANK NSO STT ST S 

denta m. Łodzi św. p. Cynarskiego. Wyrokiem tym Rydzewski skazany został na bez- 

sabotaż. 
że niektórzy inżynierowie zagraniczni przybyli do 
kopalń jak np. Kester dyrektor Т-ма „Кпарр“, 
Anglik Greyling i amerykanin Murphy prowadzili 
z inżynierami i technikami niemiechimi rozmowy 
nielojalne w stosunku do Z. $, R. R. 

— Wystawa plastyków łódzkich. 
W tych dniach otwarto w Łodzi wystawę 
zbiorową łódzkich artystów-plastyków. Wy- 
stawili swe prace m. in. Eustachy Pietkie- 
wicz, Józef Hecht, C. Kahane, O. Keili- 
chowa. 

— Metodyczńo-dydaktyczna wystawa 
fotografji krajobrazu Polski. Z okazji 
otwarcia 3-go ogólno-polskiego zjazdu na- 
uczycieli geografji, które nastąpi we Lwo* 
wie 27 bm. urządzona tam zostanie meto» 
dyczno-dydaktyczna wystawa fotografji kra- 
jobraza Polski. 

— Burza nad Poznaniem. Nad Poz- 
naniem i okolicą szalała wczoraj popołud- 
niu silaa burza. Niebo zasłonięte było bru- 
natnemi chmurami, tak że w mieście zapa- 
nowała niemal zupełna ciemność. Przez 
przeszło 2 godziny padał ulewny deszcz i 
rozlegały się co chwila silne grzmoty z pio- 
runami. Poznańska stacja telefoniczna i ra- 
djostacja nadawcza przez 2 godziny były 
nieczynne.. 

— Lotnicy francuscy w Warszawle. 
Depart. Lotnictwa M. S.W. otrzymał wczo- 
raj o g. 3 pop. depeszę, że dziś z Belgra- 
du przybywają do Warszawy i wylądują na 
lotnisku Mokotowskiem o godz. 18 dwaj 
słynni lotnicy francuscy: pilot Costes i Le 
Brix, którzy ub. roku przelecieli przez po- 
łudniowy Atlantyk. 

Obzecnie słynni ci lotnicy oblatują po- 
szczególne państwa Europy. W naszej sto- 
licy lotnicy zabawią 2 dni i w sobotę od- 
lecą do Kopenhagi. 

— Wagon motorowy. Onegdaj przed 
południem przybył z Krakowa do Zakopa- 
nego wagon motorowy, który przedstawia 
się bardzo efektownie, a został nabyty przez 
Polskie Koleje Państwowe w Kolonii za 
cenę 200 tysięcy złotych. Wagon motoro- 
wy posiada szybkość od 60 do 70 klm. na 
godzinę i ma 80 wygodnych miejsc. Nor- 
malny czas jazdy z Krakowa do Zakopa- 
nego wynosi 3 godz. 15 min. Cena biletu 
16 zł. 16 gr. Wagon motorowy odjeżdżać 
będzie z Krakowa o godz. 6 p. p. zaś z 
Zakopanego o godz. 8 rano. 

— Wszechpolski zjazd esperanty- 
stów. W da. 27 i 28 b. m. odbędzie się   klina Bajer, potomek rodu Ossolińskich — 

.000 zł. na wydawnictwa jubileuszowe. w Krakowie Il wszechpolski zjazd esperant. 
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I bliuy Kowieńskiej 
Prof. Herbaczewski przybędzie w 

czerwcu do Warszawy. 

noszą, iż prof. Herbaczewski z. małżonką 
wyjeżdża z początkiem czerwca do Warsza- 
wy, gdzie zamierza wygłosić szereg odczy- 
tów mających ma celu zbliżenie kulturalne 
polsko-litewskie. 

Milcjus postawiony w stan oskar- 
żenia. 

KOWNO, 23. V (Ate). Urząd śledczy 
postawił w stan oskarżenia szefa kontroli 
państwa Milcjusa, zwolnionego ze stano- 
wiska rozporządzeniem prezydenta państwa. 
Milcjus jest zbliżony do grupy politycznej 
federacji pracy i był jedynym wysokim 
dygnitarzem administracji litewskiej, nie 
należącym, do rządowego stronnictwa tauti- 
ninków. Milcjus oskarżony jest o to, iż 
mimo rozporządzenia prezydenta pań- 
stwa nie chciał ustąpić ze sianowiska 
szefa kontroli i polecił podwładnym 
urzędnikom, aby nie słuchali rozkazów 
nas'ępcy mianowanego przez prezyden- 
ta repui liki, 

Milcjusowi wytoczono sprawę na pod- 
stawie art. 14 Kodeksu Karnego, który 
dctyczy przygotowania zbrojnego pow- 
stania, walki przeciwko niepodległości 
Litwy i utrzymywania stosunków z wro- 
giemi państwami. Artykuł ten przewi- 
duje karę dożywotniego więzienia. 

Jak wiadomo, Milcjus nie chciał ustą- 
pić ze stanowiska, twierdząc, iż akt skła- 
dający go z urzędu jest nielegalny i za- 
skarżył d:kret prezydenta do Najwyższe- 
go Trybunału Administracyjnego. 

Sprawcy zajścia na stacji Janiszki 
zwolnieni ze służby. 

KOWNO, 23.V (Ate). Dyrektcr dę- 
partamentu bezpieczeństwa Ministerstwa 
Spraw Wewn. zwolnił ze służby komisarza 
policji i dwóch jego urzędników na stacji 
pogranicznej Janiszki, 

Jak wiadomo, przed kiiku dniami 
dwaj pijani policjanci litewscy zrewidowali 
bagaż dyplomatów: posła Stanów Zjedn. 
Collemana i berlińskiego charge d'affaires 
Selisa Fausona i w brutalny sposób obra- 
zili ich. 

Jak donoszą dzienniki, minister Spraw 
Zagranicznych polecił posłowi litewskiemų 
w Rydze wyrazić obu dyplomatom ubole- 
wanie z powodu zajścią, 

Z zagranicy. 
— Były cesarz Wilhelm о demo- 

kracji i monarchji. Wiedeńska „Neue Freie 
Presse" zamieszcza treść wywiadu jakiego 
ekscesarz Wilhelm udzielił pewnemu dzien- 
nikarzowi amerykańskiemu na temat mo- 
narchji i demokracji, W wywiadzie tym wy= 
powiedział się Wilhelm stanowczo przę- 
ciwko wszelkiej demokracji wychwalając 
surowe metody rządzenia dyktatora mek- 
sykańskiego Diaza oraz Iwana Groźnego. 

jednakże On oraz cesarz Mikołaj byli zą- 
nadto ludzcy i takich metod używać nie 
mogli. W końcu zauważył ekscesarz, że 
jedyną wolnością jaką ma demokracja jest 
wolność nieposiadających w kierunku ni- 
szczenia wolności klas posiadających. 

— Najwyższą cenę za obraz zapła- 
cił niedawno angielski mecenas sztuki sjr 
Joseph Dayveen. Kupił on od lady Des- 
borough Obraz Rafaela; „Matka Boska z 
dzieckiem”, znany także pod nazwą: „Ma- 
donna Corrper* za 175 tysięcy funtów, t. 
j. 21.700,000 franków franc. (okołę 
1.000.000 zł.). * : 

— Zjazd przedstawicieli organizacyj 
polskich we Francji. W dniach 27i 28 
maja r. b. odbędzie się w Paryżu zjazd 
przedstawicieli organizacyj polskich we 
Francji. 

Zjazd ma na celu omówienie aktual- 
nych potrzeb całego wychodźtwa z dzie- 
dziny kulturalno-oświatowej i społecznej. 

Władze polskie, uznając oddawna po- 
trzebę zwołania tego rodzaju Zjazdu, od- 
niosły się doń jakaajprzychylniej. 

Z ramienia Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych wyjeżdża na Zjazd naczelnik 
wydziału p. dr. T. Brzeziński. 

Kronika telegraficzna. 
|= Wizyta lotników rumuńskich. Wczoraj 

bawili w Krakowie dwaj rumańscy lotnicy woj- 
skowi: pułk.-pilot Teiemac, okol Pilot Albina, 
Lotnicy rumuńscy po zwiedzeniu muasta i Wie- 
liczki, odlecieli do Bukaresztu eskortowani przez 
samoloty polskie :ż do Lwowa. 

= Sprawcy dziesięciu morderstw dokona- 
nych w miejscowości Tartagona w. Portugalji, 
który zbiegł w niewiadomym kierunku, poszukuje 
zgórą 100 osób. 

== Nowy lot transatlantycki. Członkowie 
specjalnej komisji francuskich rzeczoznawców lo- 
tatczych po przybyciu do Nowego-Yorku oświad- 
czyli, że kapitan marynarki francuskiej louis Paris 
zamierza rozpocząć w dn. 25 b. m. lot z Brestu 
do Nowego-Yorku przez wyspy Azorskie z ewen- 
tuałnem zatrzymaniem się ńa Bermudach. Kapita- 
nowi Paris mają towarzyszyć 2 inne samoloty 
francuskie. 

— Międzynarodowy kongres agrarny roz- 
począł w dniu wczorajszym w Więdniu oorądy. 

w Bukareszcie. 
«= Powrót ks. biskupa Bandurskiego. Ks. 

biskup Bandurski, który bawił w Warszawie na 
uroczystościach związanych ze świętem Przyspo- 
sobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. 
powraca dziś do Wilna. 

== Katastrofa lotnicza, Wczoraj wkrótce 
po starcie spaał pod Kolonją samolot pasażerski 
typu Farmana utrzymujący komunikację pomię- 
dzy Kolonją i Paryżem. Samolot uiegł doszczęt-   nemu rozbiciu i objęty zostął em. Pilot i 
pasażerka zginęli Y Kaakacie 

KOWNO, 23. V (Ate). Dzienniki do-. | 
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Równocześnie zaznaczył ekscesarz, że 

Następny kongres agrarny odbędzie SiĘ W r. 1929 ©
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Z wielkiem uznaniem należy przyjąć 
nowe Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 26 stycznia 1928 roku o 
kontroli ubezpieczeń (Dz. Ust. Nr. 9 od 
31.1 1928 roku). Miejmy nadzieję, iż inno- 
wacja ta doprowadzi do uzdrowienia sto- 
sunków ubezpieczeniowych, a wówczas u- 
bezpieczenie odgrywające tak ważną rolę w 
gospodarce narodowej zostanie wreszcie 
uporządkowane. 

Na mocy nowej ustawy (art. 4 p. 1) 
Akcyjne T-wo Ubezpieczeń winno posiadać 
kapitał zakładowy nie mniejszy niż 2.000.000 
zł. Z kapitałem tym może Towarzystwo 
zawierać dwa rodzaje czynności: ubszpie- 
czenie na życie i od ognia. Dla zawierania 
innych czynności ubezpieczeniowych, nale” 
ży wyżej oznaczony kapitał zakł:dowy 
zwiększyć o 500.000 zł. dla działów ubez- 
pieczeń od gradobicia i ubezpieczeń prze” 
wozowych, zaś dla każdego innego działu 
o 250.000 zł. Doostatnich czasów z kapi- 
tałem zakładowym w wysokości 250.000 zł. 
można było założyć T-w0 Ubezpieczeń i 
zawierać ubezpieczenia cd ognia i inne 
ubezpieczenia w całej Polsce (T-wo „Ma- 
zowia*). Dwa towarzystwa zeszły już z wi* 
downi,—T-wa „Mazowia“ i „Zjednoczenie” 
znajdują się już w stadjum likwidacji na 
mócy rozporządzenia Państwowego Urzędu 
Kontroli. 

Naogół, wiele jeszcze jest nienormal- 
ności w naszych sprawach ubezpieczenio- 
wych, które już oddawna należało zasad” 
niczo zrefermować. Otóż, w ostatnich cza”. 
sach władze zwróciły na tę sprawę swoją 
uwagę i przystąpiły do reform. 

I rzeczywiście, czy możemy uwąžač 
za normalne takie zjawisko, kłedy przy 
kapitale zakładowym 500.000 zł. towarzy- 

- stwo zbięrą z działu ubezpieczeń od ogala 
 pręmji oa sumę 1.177.753 zł. i w tym sa- 
mym czasie winno wypłacić odszkodowań 
na sumę 3 126879 zł. to znaczy 265 proc. 
(T-wo „Silesia” według sprawozdania w 
1926 roke). Albo rezpatrzmy naprzykład 
dział kradzieżowy: według sprawozdania 
za tenże 1926 r. (sprawozdania za 1927r. 
jeszcze niema) T-wo „Piast* poniosło na 
tej operacji 113.76%/e straty. „Związek 
Ubezp. Przemysł. Polskich *—90,49'/0. „Po- 
znańsko-Warszawskie T-wo Ubszp,- 89,54'/0 
it. d. A gdzież są rozchody związane z 
prowadzeniem spraw? Jasnerm więc jest, iż 
dzieje się coś nienormalnego w prowadze- 
niu tej sprawy jej organizacji. 

__ Zwróćmy się teraz do Rozporządze- 
nia Prezydenta. Art. 35 brzmi; Zakłady 
Ubezpieczeń powinny zaopatrzyć Swych 
agentów w pełnomocnictwa, dokładnie 
wskazujące zakres ich uprawnień. Agenci 
obowiązani są do okazywania ubezpiecza- 

jącym się tych pełnomocnictw. Na wnioskach 
i polisach ubezpieczeniowych należy podać 
imię, nazwisko i adres agenta. Minister 
Skarbu może drogą rozporządzenia wydać 
dla zakładów ubezpieczeń przepisy, nor“ 
mujące składanie przez agentów sprawo- 
zdań zakładom ubezpieczeń. 

Art. 89. W razie dostrzeżenia niespra- 
wiedliwości w dziąłalności agenta, władga 
nadzorcza może nakazać zakładowi ubez- 
pieczeń usunięcie agenta na określony ter- 
min lub na zawsze, o ile uprzednie upom- 
nienie nie odniosło skutku. 

Rzućmy teraz okiem wstecz na Orga- 
nizację sprawy ubezpieczeniowej przed 
wojną i porównajmy ks z obecnie istnie- 
jącą. Weźmy naprzykład rejon wileński. 
Wilno uważano za centrum kresów pół- 
nocno-zachodnich, w skład których wcho-   

K 

Życie gospodarcze. 
Nowa era w sprawie ubezpieczeniowej. 

dziło 7 gubernij z ludnością około 12.000.000 
ludzi. W całym tym obszernym rejonie 
ubezpieczeniowym rosyjskie zakłady ubez- 
pieczeń (w liczbie 13) miały w Wilnie 
główne agencje, przyczem agenci działali 
wyłącznie na podstawie prowizyjnych, otrzy- 
mując minimalae sumy na prowadzenie 
kancelarji. Wszyscy agenci generalni jak i 
zwyczzjni utrzymywali bezpośrednie sto- 
sunki ze swemi zarządami w Petersburgu 
i Moskwie. Każde towarzystwo miało w 
poszczególnych miastach -po jednym agen- 
cie i tylko w większych ośrodkach dwóch. 
Agent bywał osobą odpowiedzialną, zaś 
ag:nturs—zajęcie solidne i honorowe. Je- 
dynie towarzystwa „Rosja“ i „Salamandra“ 
posadały w Wilnie swoje-oddzialy, i to wy- 
łącznie z tego względu iż towarzystwa te 
szeroko rozwinęły swoją działalność w za- 
kresie ubezpieczeń życiowych, Wogóle spra- 
wę prowądzono planowo i solidnie. 

Obecnie rzecz ta przedstawia się jak 
następuje: Przytoczymy dla przykładu zno- 
wu nasz reion. W 5 województwach, co 
się równa prawie 3-m dawnym guberniom, 
wszystkie prawie towarzystwa mają po 
2—3 oddziały z dyrektorami, wice-dyrek- 
torami, szefami kancelarii oraz inspektora- 
mi. Jako rzecz ciekawą możemy wskazać 
zakład ubezpieczeń, obecnie znajdujący się 
w stadjum likwidacji, który w oddziale 
wileńskim miał 2-ch dyrektorów. Pewne 
drugorzędne towarzystwo miało w Wilnie 
dyrektora, wice-dyrekt i szefa kancelarji, 
zaś sama kancelarja składała się z dwóch 
biuralistów i maszynistki. 

Co się tyczy agentów, to takowych 
pozbierały towarzystwa, można powiedzieć, 
z ulicy. Mieliśmy możność obserwować 
zbankrutowanych kupców, bezrobotnych 
rzemieślników i temu pedobne osobistości, 
które, nie mając żadnego pojęcia o općt- 
iacjach  ubezpieczeniowych, obchodzili 
mieszkania | sklepy i proponowali ubez- 
pieczyć gmachy, składy towarowe, fabryki 
1 & & Oddziały przyjmowały od takich 
agentów wszystko, cokolwiek ci przynosili. 
Na jakość ryzyka żadnej uwagi nie zwra- 
cano. Chodziło wyłącznie o ilość: przecież 
należało w jakikolwiek sposób opłacić wys 
datki awiązane z utrzymaniem oddziału. 
Potajemnie istniała zażarta konkurencja, 
przyczem obecna taryła obowiązująca na 
mocy konwencji (syndykat) wszystkie to- 
warzystwa, pozostaje w praktyce martwą 
literą. Nie dziwnego, że przy takim stanie 
rzeczy, towarzystwo ponosi straty w wyso- 
kości 265% przy operacjach ogniowych, 
lub też 113,76% przy ubezpieczeniach od 
kradzieży. A wydatki związane z prowa: 
dzeniem sprawy? 

| iPunkt 2 art. 34-go brzmi jak nastę» 
puje; 

| „Wzory polis  ubezpieczeniowych, 
wniosków, książeczek członkowskich oraz 
wszelkie inne formularze, używane przez 
zakład ubezpięczeń w stosunkach z ubez- 
pięczającymi, należy przekładać władzy 
nadzorczej. Nalęży również przedkladač 
władzy nadzorczej wszelkie  prospekty, 
reklamy i t. p.“. 

Miejmy nadzieję, iż w przyszłości 
publiczność nie będzie wprowadzona w błąd 
nęcącemi obiecankami w prospektach, lub 
też takiemi reklamami, jąkie naprzykład 
pewne towarzystwo ubezpieczeń życiowych 
ogłosiło w dzienn!kzch, że za 1926 r. wy- 
płaca ono ubezpieczającym 204 dywideny?i! 

To jest rzeczywiście niebezpieczna pc- 
kusa. Lecz o tem w innem miejscu. 

M. Miłakowski. 

———————— 

KRONIKA RRAJOWA. 
— Rolnictwo na Targach Północ- 

nych i Wystawie Rolniczo- Przemysłowej. 

Zgodnie z ustalonym planem kierownictwo 

działu rolniczego Targów i Wystawe Spo- 
częło w rękach specjalnego komitetu rol- 
niczego, prezesem którego jest p. inż. Czer- 
miński. 

Dział rolny na przyszłych Targach i 
Wystawie będzie się składał z 3-ch zasad- 
niczych dziedzin: 1) produkcja roślinna, 2) 
produkcja zwierzęca i 3) ogrodnictwo. Do 
tego będzie „a odrębny dział doświad- 
czalnictwa rolniczego. 

Każdy z wymienionych wyżej działów 
będzie podzielony na szereg pododdziałów, 
przyczem zorganizowanie każdego z nich 

zostało polecone fachowcom w danych ga- 
łęziach rolnictwa. 

  

Z CAŁEJ POLSKI. 

— Stan zasiewów ozimych. Wsku- 
tek trwania niepomyślnych warunków ate 
mosferycznych, stan zasiewów ozimych jest 
niezbyt pomyślny. Pewne Straty są w ży- 
cie, rzepaku i w jęczmieniu, natomiast 
stosunkowo mniej ucierpiała pszenica. W 
zachodniej części kraju (woj. poznańskie, 
pomorskie, łódzkie i krakowskie) nastąpiła 
pewna poprawa, zwłaszcza w zasiewach 
pszenicy, natomiast pogorszenie nastąpiło 
we wschodniej części kraju (szczególnie w 
Małopolsce Wschodniej). Pozatem poważna 
część zasiewów uległa przeoraniu pod no- 
we zasiewy. 

Panujące dość długo chłody opóźniły 
w całym kraju roboty wiosenne, które 
zresztą jeszcze nie wszędzie Są zakończone. 

Karsy ogólno-rolnicze dla nanczycielstwa szkół 
powszechnych. 

Przed kilku dniami odbyła się Wilnie 
w Kuratorjum Szkolnem konferencja w spra- 
wie omówienia programu pracy nauczy” 
cielstwa szkół powszechnych w zakresie 

  "oświaty rolniczej. Na konferencji tej zosta- 
ło ustalone, że należy stale zdążać do roz- 
budzenia zainteresowania się nauczycielstwa 

. pracą instytucyj oświatowo-rolniczych i sa- 
morządów w dziedzinie podniesienia rol- 
nictwa i zachęcić do wzięcia udziału w tej 
pracy w charakterze instruktorów przyspo- 
sobienia rolnego młodzieży wiejskiej, w 
charakterze członków zarządów organiza- 
cyj rolniczych i oświatowych, jak Kółka 
Rolnicze i Koła Młodzieży Wiejskiej i in- 
ne, oraz organizacyj spółdzielczych, jak Ka- 
sy Stefczyka, mieczarnie spółdzielcze, ko- 
operatywy spożywcze i t. p. Również nale- 
ży dążyć, aby nauczycielstwo podjęło nie- 
które prace z zakresu rolnictwa, jak pro-   

wadzenie ogrodów szkolnych, zakładanie 
pasiek przy szkołach, by zajęło się hodo- 
wią drobiu it. p. Celem zaś przygotowania 
nauczycielstwa do tej akcji należy organi- 

zować dłuższe kursa ogólno-rolnicze i krót- 

sze—specjalne. 
Już w okresie bieżącym Kuratorjum 

zorganizowało trzechdniowe kursy ogrod- 
niczo-pszczelnicze w Opsie pow. brasław- 

skiego, w Międzyrzeczu pow. oszmiańskie- 
go, w Łuczaju pow. postawskiego, w Świę- 
cianach, w Zabłotczyźnie pow. wilejskiego, 
w Wilnie, w Bereżnie pow. stołpeckiego. 
Kursy te odbyły się przy szkołach rolni- 
czych, lub przy fermach wzorowych. 

W lipcu b. r. mają odbyć się 4-ch ty- 
godniowe kursy ogólno rolnicze na terenie 
województwa nowogródzkiego przy szko- 
łach rolniczych w Kuszelewie pow. nowo- 
pookece, Berdówce pow. lidzkiego i w 
yrowicach pow. słonimskiego, a na tere- 

nie województwa wileńskiego w Baksztach 
pów. wileńskiego, w Opsie pow. brasław- 
skiego i w Łuczaju pow. postawskiego i w 
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Wieści i obrazki z kraju. 
KRONIKA GRODZIEŃSKA. 

— Zmiany personalne. Jak się do- 
wiadujemy, naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Grodnie p. Łuba zostaje odwołany z 
dotychczasowego stanowiska : obejmie sta- 
nowisko wyższe. 

Na stanowisko kierownika Wydziału 
Budowlanego Magistratu został zaangażo- 
wany inż. architekt Tadeusz Hubicki. 

P. Józef Sawicki ustąpił ze stanowi- 
ska referenta Wydziału Budowlanego w 
Magistracie m. Grodna; stanowisko to zo- 
stało powierzone p. Leonowi Mazurkiewi- 
czowi. 

— Stowarzyszenie Rodziny Wojskowej u- 
rządza 26, 27 i 28 maja r. b. w lokalu „Domu 
Żołnierza" wystawę robót pań. Wystawa będzie 
otwarta od godz. 11 do 2 iod 4 do 8. Na za-' 
kończenie wystawy odbędzie się dancing towe- 
rzyski, połączony z czarną kawą i loterją ame- 
rykańską, Dancing rozpocznie się 28 maja o 
godz. 4 popoł. : ' 

= Teatr Žolnierski w Grodnie. Z same- 
o założenia winien być teatrem wybitnie popu- 
arnym. Na tym też poziomie jest On przez ze- 
spół amatorski prowadzony. Obecnie sympatycz- 
ni amatorzy sięgnęli do repertuaru klasycznego, 
dając świetną satyrę Stanisława Bogusławskiego 
na tle stosunków panujących w początkach XIX 
stulecia p. t. „Opieka Wojskowa". 

Sztukę reżyserował p. Doliński. Świetne 
kreacje tworzyli panie: Leonowiczówna, jako 
Emilja,:Bortnowska, jako siostra Tągosza, Nie 
zawiedli również panowie: Doliński, por. Kreyczi, 
kpt. Kaczorkiewicz i por. Dobrzański. 

Teatr Zołnierski staje się poważną konku- 
rencją dla Teatru Miejskiego, — nawiasem mó- 
wiąc — fatalnie prowadzonego. 

— Komisja budżetowa Rady Miejskiej m. 
Grodna prowadzi intensywną pracę w kierunku 
jaknajszybszego załatwienia budżetu miejskiego 
na r. 1928/29. W skład komisji wchodzą pp.: Bie- 
Kaski (Koło Pracy Gospodarczej) — prezes, 
hoynowski (Koło Pracy T Fil 

(Frakcja Socjalistyczna), Zadai (Frakcja Žydow- 
ska) i Rubinsztejn (Frakcja Żydowska). Budżet 
miejski na komisji referuje wice - prezydent mia- 
sta p. Łaskiewicz. 

— Muzeum państwowe, jak się dowiadu- 
jemy, ma być w najbliższym czasie przeniesione 
do nowej siedziby na Starym Zamku. 

KRONIKA NOWO-WILEJSKA. 
— Solidarność robotnicza. Murarze z No- 

wej-Wilejki wystąpili ostatnio z żądaniem zwię- 
kszenia zarobków do 1 zł. za godzinę wszystkim 
ich pomocnikom. W razie nie uwzględnienia ich 
żądań grożą strajkiem. 

KRONIKA WILEJSKA. 

— Budowa nowej szkoły. Z przy- 
jemnością stwierdzamy, że po wyborach 
nowej Rady Miejskiej ożywiły się w mie- 
ście znacznie prace inwestycyjne. Przede- 
wszystkiem rozpoczęto budowę gmachu 
nowej szkoły powszechnej, na którą ma- 
Re leżal przygotowany już przeszło dwa 
ata, 

Szkola zbudowana będzie na obszer- 
nym placu, wyznaczonym przez Magistrai, 
przyczem przy niej zostanie urządzone 
boisko, sala do robót i łazienka. O ile 
Kuratorjum wypłaci w najbliższym czasie 
odpowiednią sumę, nowa Szkoła będzie 
ukończona już w jesieni, co jest bardzo 
pożądane chociażby przez wzgląd na fatal- 
ny stan budynków, w których się obecnie 
ona znajduje. 

— Budowa elektrowni. W początku 
czerwca r. b. dokonany zostanie przetarg 
na budowę gmachu elektrowni oraz sieci 
miejskiej. Silnik spalinowy Dizela 60 k. 
firmy Otto Deutz — już jest zamówiony, i 
przypuszczalnie w sierpniu będzie zainsta- 
lowany w Wilejce. Plany i kosztorysy spo- 
rządza związek inż. techników w Wilnie. 
Prąca ta również jest już na ukończeniu. 
Ogólne zebranie posiedzenia sejmiku u- 
chwaliło zaciągnąć na budowę elektrowni 
długoterminową pożyczkę w wysokości 
100.000 złotych z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

Jak widać z powyższego Wilejka w 
niedługim czasie, bo jnż na jesieni będzie 
miała elektrownię, nie trzeba chyba doda- 
wać jak pożądaną i pożyteczną. Zam. 

KRONIKA PODBRODZKA. 
— Z pobytu p. wojewody. Przed 

kilkoma dniami w przejezdzie na inspekcję 
bawił w Podbrodziu p. wojewoda Raczkie- 
wicz w towarzystwie naczelnika Kirtiklisa i 
komendanta P.P. p Praszałowicza, starosty 
p. Mydlarza i powiatowego komendanta P. 
P. p. Kasprzyckiego, którzy spotkali pana 
wojewodę na granicy pow. Święciańskiege. 

W imieniu obywateli miasta Podbro- 
dzia pana wojewodę powitał burmistrz p. 
K. Rożnowski, który w gorących słowach 
dziękował p. wojewodzie za przybycie do 
Podbrodzia, zapewniając, że serca wszyst- 
kich obywateli miasta Podbrodzia bez róż- 
nicy narodowości biją gorącą miłością do 
Ojczyzny i wielkiem przywiązaniem do jego 
osoby jako wojewody. 

Pan wojewoda udał się do Magistra- 
tu, gdzie dokonał inspekcji, znajdując wszy- 
stko w należytym porządku. Przytem pan 

Wilnie przy szkole ogrodniczej. Na kursach 
tych będą wykładane w połączeniu z prak» 
tycznemi zajęciami rolnictwo, hodowla, o- 
grodnictwo, pszczelnictwo, spółdzielczość i 
oświata ogólna. 

Każdy z uczestników kursów та ©- 
trzymać dziennie po 1 zł. 50 gr. jako do- 
płatę do kosztów wyżywienia. Kursa w Ży- 
rowicach są rozliczone па 80 słuchaczy, 
w Kuszelewie zaś i w Berdówce po 40 słu- 
chaczy. Zgłoszenia na kursy od nauczy- 
cielstwa będą przyjmowali inspektorzy 
szkolni. _ 

Zapoczątkowana akcja będzie miała 
ogromne znaczenie dla rozwoju wsi i przy- 
czyni się do podniesienia dobrobytu szer- 
szego ogółu rolników.   

wojewoda gorąco interesował się potrzeba- 
mi obywateli m. Podbrodzia i jego rozwo- 
jem, zapytując o szczegóły niemal z każ- 
dej dziedziny życia. Wyczerpującej odpo- 
wiedzi udzielał p. K. Rożnowski. 

„P. wojewoda po przyjęciu kilku dele- 
gacyj żegnany przez zebraną ludność odje- 
chał w kierunku Święcian. 

— Zlikwłdowanie strajku w tartaku paro- 
wym  „Baranowo*. Trwający Od 10 dni strajk 
robotników tartaku w Podbrodziu został przed 
kilku dniami zlikwidowaay. Zarząd tartaku pod- 
pisał umowę cennikową ze Związkiem Robota. 
Przem. Drzewnego, na mocy której dotychczaso- 
we place robotników zostały podniesione oi 15 
do 30 proc. 

: — Nowy zarząd tartaku. Oststnio nastą- 
piły zmiany w administracji miejscowego tarta- 
ku. Administrację objął p. Menko, który też za- 
brał się do gruntownej zmiany panujących tu sto- 
sunków. Jego dobrej woli należy zawdzięczać, że 
strajkujący niedawno robotnicy otrzymali 25 proc. 
podwyżki swych płac, tak, że przed kilkoma dnia- 
mi odbywało się poświęcenie tartaku, dało się 
zauważyć pełną harmonję między administracją, 
a wywijałącymi przy dźwiękach orkiestry str=żac- 
kiej obertasy robotnikmi. 

KRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
— Sądowa rozprawa polityczna, Dnia 17 

czerwca Sąd Apelacyjny w Wilnie na sesji wyja- 
zdowej w Nowogródku rozpatrywać będzie spra- 
wę A. Kiszkiela, Berezina, Iwancenia, Łaksina, 
Cichana, Łojki, Minicza, Honczarewskiego, Malki, 
Z. Stankiewiczowej i innych w liczbie 18 osób, 
oskarżonych z art. 102 K. K. za przynależność 
do Okręgowego Zarządu „Komunistycznej Partji 
Żachodniej Białorusi”, 

„— Kolonje letnie dla dzieci. Towarzystwo 
Przeciwgružlicze organizuje w tym roku kolonje 
letnie dla młodzieży i dzieci województwa nowe- 
gródzkiego. 

Kolonje te zostaną urządzone w Nowojelai, 
Sielcu i Bastunach dla 150 dziewcząt i chłopców. 

Pobyt na kolonjach letnich wynosić będzie 
60 zł. miesięcznie, przyczem przewidywane są ul- 
gowe opłaty do 50 proc., oraz pewna ilość miejsc 
bezpłatnych. Czas trwania kolonii od 2 lipca do 
25 sierpnia. Ostateczny termin zgłaszania kandy- 
datów do 1(-go czerwca. 

KRONIKĄ LIDZKA. 
— Budowa nowych fabryk. Lida pod 

względem przemysłowo - gospodarczym zaczyna 
emancypować się. W biiskim już czasie powstają 
3 zakłady przemysłowe: 

Spółka firmowa dla wyrobu kaloszy i wy- 
robów gumowych, z kapitałem zakładowym 100 
tysięcy dolarów. 

Fabryka surogatów kawy, przy ul. Majora 
Mackiewicza i fabryka kafli przy ul. Wyzwolenia. 

Zakłady te wpłyną dodatnio na stan gos- 
bodarezy miasta, zmniejszając przedewszystkiem 
iczbę bezrobotnych. 

KRONIKA SKIDELSKA. 
„— Dom straży ogniowej. Odbyło się tu 

poświęcenie kamienia węgielnego pod dom Ocho- 
tniczej Straży Ogniowej. Brak własnego gmachu 
dotkliwie dawał się we znaki tej organizacji, to 
też z uznaniem podkreślić należy. że wysiłki za- 
rządu Straży Ogniowej nie idą na marne. W 
skład zarządu wchodzą p. p.: dr. Niemczyk — 
prezes, J. Czartoryski — wice-prezes, sekretarz— 
Powąski i inni. 

— W Związku Strzeleckim. Odbyło się 
walne zgromadzenie oddziału Związku Strzelec- 
kiego w Skidlu. Na zebraniu tem powołano na 
stanowisko komendanta oddziału p. Majewskiego. 
Dotychczasowy komendant p. W. Goetz odszedł 
na urlop bezterminowy. 

— Dozór szkolny. Skidelski Dozór Szkol- 
ny ukonstytuował się, e następuje: S. Żarczyn- 
ski — prezes, dr-owa Ejsmontowa — wice-prezes, 
I. Wilniewczyc, kierownik miejscowej szkoły po- 
wszechńej — sekretarz i ks. Wiesielini—skarbnik. 

  

KINA i FILMY. 
Glorja Swanson 

w kinie „Lux“, 
Jako tytuł tej wzmianki recenzyjnej wystar- 

czy nazwisko (wzgl. pseudonim) tej sławy filmo- 
wej (z pochodzenia Polki). Żawędrowało ono w 
swoim czasie, wraz z podobizną jego właścicielki, 
nawet na łamy „Wiadomości Literackich*. Ona jest 
wszystkiem w tym, dość słabym zresztą, filmie, 
jednym z początkowych „Paramountu*, I —tej ar- 
tystki, zarazem. 

Glorja Swanson ma jakiś trudny do okre- 
ślenia urok, którym podbija, mimo, że nie można 
jej nazwać w całem tego słowa znaczeniu — pię- 
kną, i że nieco, pewne momenty dramatyczne (w 
początkach swojej „karjery* filmowej, zwłaszcza), 
czasem przejaskrawia. Ciekawe byłoby porówna- 
nie późniejszych jej „kreacyj* z tą, postaramy się 
to przy sposobności uczynić, (sk) 

  

  

pogranicza litewskiego przez element 
skowych. Podług posiadanych przez na 
w ostatnich kilku miesiącach władze litew 
sadziły w ten sposób na roli zgórą 1000 rodzin 
byłych wojskowych. 

Aresziowanle sprawcy zamachu na pociąg. 
: Onegdaj w rejonie Olkienik policja pochwy- 

ciłą W. Tarejłę, co do którego są bardzo obcią- 
żnające dane, iż jest sprawcą zamachu na pociąg 
Nr. 773, którego dokonano w rejonie Olkienik 
przed kilkoma dniami. 

  

  

Zerwane posiedzenie 
Rady Miejskiej. 

Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej 
zakończyło się skandalem nienotowanym 
w kronikach samorządowych. Odzwierciad- 
liło ono w zupełności nie liczącą się z ni- 
czem taktykę w przeprowadzaniu własnych 
wniosków p. p. radnych ze skrajnej lewicy 
tak polskiej, jak i żydowskiej. Interes pu- 
bliczny, u tych panów, w takich wypad- 
kach odegrywa rolę drugorzędną. Drama- 
tyczne to posiedzenie miało przebieg na- 
stępujący. Po załatwieniu kilku drobnych 
spraw na porządek dzienny wpłynął wnio- 
sek w sprawie Sprzedaży działek ziemi 
miejskiej na Wojennem Polu—spėldzielni 
mieszkaniowej „„Osiedle Robotnicze'. Spół- 
dzielnia ta rekrutuje się z robotników mu- 
rarskich zrzeszonych w Centrali Chrześci- 
jańskich Związków Zawodowych. Sprawa 
sprzedaży działek ziemi była już przed- 
miotem kilkakrotnych posiedzeń komisji 
gospodarczej, i w dniu wczorajszym miała 
być definitywnie załatwioną. Po otwarciu 
dyskusji zabrał głos radny Stążowski, ata- 
kując statut spółdzielni, który, zdaniem 
mówcy, pozostaje w kolizji z ustawą pań- 
stwową o 8-mio godzinnym dniu pracy. 
Wywody swoje mówca motywował tem, 
iż statut przewiduje dla członków spół- 
dzielni 10-cio godzinny dzień pracy. Opie- 
rając się na powyższem r. Stążowski do- 
ze się odrzucenia omawianego wnio- 
sku. 

Z gorącą repliką wystąpił mec. En- 
giel. W trakcie jego przemówienia r. Stą- 
żowski zwrócił uwagę, iż na sali brak jest 
wymaganego Qquerum. Po krótkiej, lecz 
bardzo burzliwej ma ten temat dyskusji na 
żądanie mec. Engla, przewodniczący wice- 
prezydent Czyż po sprawdzeniu ilości rad- 
nych stwierdził, iż faktycznie na sali obrad 
brak jest wymaganego quorum. Wywołało 
to istną burzę, bo jak się okazało radni 
ze $krajnej lewicy rozmyślnie usunęli się 
na korytarz, doprowadzając w ten sposób 
do zerwania posiedzenia. 

Powstało ogólne zamieszanie, przy- 
czem raz po raz pod adresem rzekomych 
obrońców klasy robotniczej padały wrogie 
okrzyki potępiające taktykę tych panów, 
uniemożliwiającą normalne kontynuowanie 
pracy samorządowej. 

Ostatecznie na wniosek wice-prezy- 
denta Czyża zebrał się konwent senjorów, 
który wyznaczył dalszy ciąg wczorajszego 
posiedzenia na dzień 29 b. m. 

Jan Bułhak 
AR TYSTA-FO TO GRAF. 

Jagiellońska 8, tel. 968, przyjmuje od godz. 9—6. 

  

  

Giełda warszawska 2 da. 23.Vi b. r. 

CZEKL 
Delis "I PRS a 8.89 —8.87 

Holandja * ' 359, 80—358, 

Londyn |. ‚ — 43,53—43,42 
Nowy „Jo rk 8.90—8,88 

Paryż ‚ ‚ — 35,11—35,02 
Prega. —. ‚  26,41—26,35 
Szwajcarja ‚ 171,84—171,41 
Wiedeń . . . . * - 125,44—2,136 

WED... 404.4 6 46,99—487,2 

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Joanny, Afrys 

      

Czwartek) ' Jutro: Grzegorza VII. 

24 Wschód słończ—g. 3 m. 07 
maja. Zachód + g. 19 m. 23 

METĘOROLOGICZNA. 
  

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. 5. В. х dn. 23. V. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 761. Temperatura średnia 
-++170 C. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający południowo - zachodni. Pogodnie. Maksi- 
mum na dobę4- 20 C 

Tendencja barometryczna — spadek ci- 
śnienia. 

MIEJSKA. 

— Przyjazd dó Wilna przedstawicieli Pol- 
skiej Ligi Gospodarczej. Przedwczoraj przybył 
z Warszawy do Wilna przedstawiciele Polskiej 
Ligi Gospodarczej w osobach prof. Rudzińskiego 
i inż. Orskiego. Jak już w swoim czasie podawa- 
liśmy, uruchomią oni specjalne biuro, którego 
zadaniem będzie ścisłe współdziałanie w akcji 
organizacyjnej z Kamitetem Wykonawczym Wy- 
stawy Targów Północnych. 

— Przygotowanie do Targów Północnych. 
W sobotę 26 b. m. w Urzędzie Wojewódzkim od- 
będzie się zebranie przedstawicieli poszczegól- 
nych samorządów Województwa Wileńskiego, w 
celu omówienia szeregu spraw, związanych z re- 
alizacją Wystawy Targów Północnych w Wilnie. 

„ — Stan zdrowotny Wilna. Sekcja Zdrowia 
Magistratu w ciągu tygodnia ubiegłego zanoto- 
wała na terenie m. Wilna następującą ilość za- 
słabnięć ną choroby zakaźne: tyfus brzuszny — ; 
tyfus nieokreślony — 1; płonica — 6 (zmarło 1) 
błonica — 1; espa wietrzna — |; Odra — Il; 
krztusiec — 5; róża — 3; gruźlica — 8 (zmarło 
1); jaglica — 1; zeusznica — 6 i grypa 1. Razem 
u wybie zachorowań, z czego 2 były śmier- 

e.   

— Zbiórka wśród Rosjan. Od pewnego 
czasu wśród Rosjan wileńskich przeprowadzana 

| jest zbiórka pieniędzy na wianek na grób zmar- 
łego niedawno generała Wrangla oraz na prze- 
wiezienie jego zwłok z Francji do Belgradu, gd'ie 
jest największe skupienie b. oficerów i żołnierzy 
z armji Wrangla. = 

SANITARNA. 
‚ —= Inspekcja hoteli. W dniu daisiejsżym 

komisje sanitarne przystąpią do lustracji tych 
hoteli, których właściciele otrzymali polecenie 
przeprowadzenia odnośnego remontu. W razie 
stwierdzenia niszastosowania się do powyższego 
zarządzenia -— hotele te ulegną niezwłocznie 
zamknięciu. 

WOJSKOWA. 

   

  

   
   

— Pobór rekrutów, Dnia 24 b. m. do ko- 2 
misji poborowej winni zgłosić się poborowi, za- 
mieszkali na terenie I, II i IV komisarjatów poli- 
cyinych, których nazwiska zaczynają się na literę P. 

— ra wojenna dla dowódców jednostek 
bojowych. jak się dowiadujemy, bawiący obecnie 
w Warszawie dowódca ó-ej Brygady K. O. P-u 3 
pułk. Górski weźmie udział w grze wojennej zor- 
ganizowanej dla dowódców poszczególnych jedno- 
stek bojowych. 

— Etatowanie pracowników kontrakto- 
wych. W wyniku długotrwałych zabiegów Pol- 
skiego Związku Kolejowców Ministerstwo Komu- 
nikacji zarządzeniem z dnia 21M r. b. Nr. 
I. 1827/21/28 upoważniło Dyrekcje Kolei Państwo- 
wych do zaliczenia na etat tych pracowników 
kontraktowych, którzy zajmują stanowiska prze- 
widziane dla Pracowników etatowych przynajmniej 
od 2 lat, złożyli odpowiednie egzamina służbowe 
i odpowiadają wszystkim warunkom, wymaganym 
od kandydatów na stanowiska etątowe. : 

Z KOLEI. | 

” 

"a » 

Pr * ga 

« NE



   

  

   

  

Z POLICJI. 

ch funkcjonarjuszy Policji Państw. na 
ięczny kurs policyjny do Sosnowca. 

Z POCZTY. 
— Zaprowadzenie służby telegraficznej i 

telefonicznej. Z dniem 22 IV b. r. zaprowadzono 
służbę telegraficzną i telefoniczną w agencji po- 
cztowej Rawiatycze, pow. prużańskiego. G<dziny 
urzędowe w kateg. „L”. 

  

Z KASY CHORYCH. 

— Nowy lekarz Kasy Chorych. Zarząd 
Kasy Chorych m. Wilna, powiększył swój p:rso- 
nel lekarski przez zaangażowanie nowego iekarza 
w osobie p. dr. Hurynowiczowej specjalistki od 
chorób nerwowych. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzaminy nadzwyczajne z zakresu 
szkoły powszechnej, W czasie od 4 do 9 czerwca 
1923 r. odbędą się egzaminy nadzwyczajue z za- 
kresu szkoły powszechnej dla eksternów z od- 
działów, 1, 2, 3, 5 i 7 w lokalu publicznej szkoły 
powszechnej Nr. 1 przy ul. Żeligowskiego Nr. I 

Udokumentowane podania wraz z opłatą 
należy składać w Inspektoracie Szkolnym m. Wil- 
na w terminie od 1 czerwca b. r. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
— Nowe kółko rolnicze. W m. Michaliszki 

pow. wileńsko - trockiego powstało nowe kółko 
rolnicze: 

ARTYSTYCZNA. 
—. VI Doroczna Wystawa Obrazów i 

Rzeźb Wil. Tow. Artystów Plastyków otwarta 
codziennie w Pałacu Reprezentacyjnym (Plac Na- 
poleona, wejście od Uniwersyteckiej drugie drzwi 
ED podwórza) od godz. 10 rano do 7 wie- 

rem. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Żądanie robotników tartaczanych. Ro- 
botnicy zatrudnieni w tartakach województwa wi- 
leńskiego wystąpili z żądaniem podniesienia im 
zarobków o 35%. W razie nie uwzględnienia ich 
żądań grożą strajkiem. Do żądania tego nie przy- 
łączyli się robotnicy, zatrudnieni w tartakach w 
m. Wilnie, gdyż posiadają zawartą ze swymi pra- 
codawcami umowę zbiorową. | R 

— Komisja polubowna. W dniu dzisiejszym 
w Inspektoracie Pracy odbędzie się posiedzenie 
komisji polubownej, zwołane celem zawarcią umo- 
wy zbiorowej pomiędzy ziemianami a robotnika- 
mi rolnymi w powiecie oszmiańskim. Obrady po- 
trwają jeden dzień. ы 

— Delegacja bezrobotnych pracowników 
umysłowych w Urzędzie Wojewódzkim. W dniu 
wczoraj w RR popołudniowych do U- 
rzędu Wojewódzkiego zgłosiła się delegacja bez- 
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wališmy, z dniem 1-g0 czerwca b. r. mają ulec 
skasowaniu. 
bezrobotnych obiecał sprawę tę zreferować p. wo- 
jewodzie. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

leńskiej Gminy Żydowskiej. Jak się dowiadujemy, 
miejscowy Komitet Wyborczy zdecydował się po- 
czynić u odnośnych włądz starania, by termin 
wyborów do Wileńskiej Gminy Żydowskiej zosteł 
przesunięty na dzień 28 października r. b. 

RÓŻNE. 

— Uczczenie setnej rocznicy śm'erci Jana 
Śniadeckiego. Przed kilku dniami odbyło się 
nadzwyczajne zebranie Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk, na którem prof. Dickstein z Warszawy 
zdawał sprawę z przygotowań do uczczenia Set- 
nej rocznicy zgonu Jana Śniadeckiego, która 
przypada 30 października 1930 roku. Akademia u- 
miejętności w Krakow'e — jak wynika ze spra- 
wozdania prof. Dicksteina — wyłoniła już komi. 
tet obchodu. Zamierza się wydzć komplet olbrzy- 
miej korespondencji Sniadeckiego oraz poczynić 
starania w celu wywindykowania wywiezionego 
do Petersburga w r. 1868 księgozbioru Śniadec- 
kiego, zapisanego uniwersytetowi wileńskiemu. 

— Komitet przyjęcia wycieczki Polaków z 
Ameryki. związku z oczekiwanem przybyciem 
do Polski znaczniejszej wycieczki Polsków z A- 
meryki z inicjatywy miejscowych organizacyj o 
chrarakterze społecznym powstał projekt zorgani- 
zowania komitetu przyjęcią wycieczki w Wilnie. 

Pan wojewoda wileński pragnąc przyjść z 
pomocą inicjatorom przyjęcia zwołał na dzień 24 
maja o godz. 6 popoł. zebranie w urzędzie wo- 
jewódzkim celem ukonstytuowania komitetu i u- 
stalenia programu przyjęcia. 

Na zebranie zaproszone zostały wszystkie 
wybitniejsze organizacje społeczne w Wilnie jako 
też szereg działaczy społecznych i przedstawicieli 
władz, szkolnictwa i młodzieży. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*. Występy 

Elny Gistedt. Dzis Elna Gistedt wystąpi w swej 
znakomitej kreacji „Księżniczka Ola-La* w ko- 
medji muzycznej pod tym samym tytułem. 

Humor świetnej i uroczej primadonny, u- 
dziela się całemu zespołowi, to też „Księżniczkę 
Ola-La* bywalcy teatralni zaliczają do najwesel- 
szych widowisk w Teatrze Polskim, przepłatanych 
miłą muzyką. т 

Orkiestrę prowadzi M. Kochanowski. Wy- 
reżyserował tę nowość K. Wyrwicz-Wichrowski. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 435 mtr. 
CZWARTEK 24 maja. 

12.00. Transmisja z Warszawy, Sygnał CZASU, 
hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 16.00 — 

  

  
zniżone: 

— Przesunięcie terminu wyborów do Wi-| 

3 E 

Pan Trocki, który przyjął delegzcję ; 
a ; Transmisja z Warszawy „Wśród książek" przegląd 

  

R  WIĘEWSKI 

robotnych pracowników umysłowych, interwenju- 16.15. Chwilka litewska. 16.15—16.30. Komunikat 
jąc w sprawie dalszego przedłużenia akcji pobie- harcerski. 16.30—16.55. „Egzotyzm w powojennej 
rania zasiłków doraźnych, które, jak już poda-| poezji francuskiej" odczyt z działu „Literatura" 

wygłosi radca M-nister. Dep. Sztuki Ministerstwa 
W.R iO. P. Wacław Rogowicz. 17.20—17 45. 

najnowszych wydawnictw omówi prcf. Henryk 
Mościcki, 17.45—18.55. Transmisja z. Warszawy. 
Audycja literacka. 19.00—19.25. Gazetka radjowa. 
19.25—19 35. Sygnał czasu i rozmaitości. 19.35— 
20.00. „Ochrona ptaków* odczyt z działu „Przy- 
roda* wygłosi Zygraunt Hryniewie”. 20.00—20 25. 
Odczyt radcy Rogowskiego p. t. „Zagadka duszy 
chińskiej". 20.30—22.00. Wieczorny koncert kame- 
ralny. 22.00—22.30. Transmisja z Warszawy. Sygnał 
czasu, komunikaty P. A. T., policyjny, sportowy 
i inne, 22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecznej 
z Warszawy. 

PIĄTEK 25 maja. 
12.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał cza- 

su, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 16.00— 
16.15 Chwilka litewska. 16.15—16.30, Komunikat 
Zw. Młodzieży Polskiej. 16 30—16.55. Audycja dla 
dzieci. 16 55—17.15. „Wł. St. Reymont" odczyt z 
działu „Literatura* wygłosi Jerzy Wyszomirski. 
1730 — 17.45. Transmisja odczytu z Krakowa. 
17.50—19.00. Koncert popołudniowy orkiestry dę- 
tej 85 p, p. pod dyr. kapelm. Teodora Wołosz- 
czuka. 19.00—19.25. Gazetka radjowa. 19.25—19.35. 
Sygnał cząsu i rozmaitości, 19.35—20.00. Skrzynka 
pocztowa wygłosi kierown'k programowy P. R. w 
Wilnie Witold Hulewicz. 20.15—22.00. Transmisja 
z Warszawy. Koncert symfoniczny z Filharmonii 
Warszawskiej. 22.00—22.30. Transmisja z Warsza- 
wy. Sygnał czasii, komunikat P. A. Т, policyjny, 
sportowy i inne, 3 

№ wileńtkim brata: 
— Zagadkowe samobójstwo. W składziku 

przy ul. Legjionowej 55, znaleziono wisielca. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliłc, że jest to Kle- 
mens: Kierniej, ostatnio zamieszkały przy ul. Wiel- 
kiej 21, latz23, Przyczyny. samobójstwa narazie 
nie ustalono. я у 

— Noworodek z szyją zawiązaną pofńczo- 
chą. Na niezabudowanym placu obok domu Nr. 
29,.przy ul. Subocz, znalezioso nagiego noworod- 
ka płci męskiej, na którego szyi zawiązała była 
pończocha, zaś z ucha broczyła krew. Noworodka 
przewieziono do szpitala dzieciącego na Antokolu. 

SPORT. 
Gry sportowe. 

Półfinały mistrzostw szkolnych w siat- 
kówce i koszykówce. 

W ubiegłą niedzielę rozegrane zostały na 
boisku szkolnem gimn. J. Słowackiego półfinały 
mistrzostw szkolnych w siatkówce i koszykówce, 
które przyniosły następujące rezultaty: 

Koszykówka. 
Gimn Słowackiego — gimn. Z. Augusta 36:15. 
Gimn. Lelewela — gimn. O.O. Jezuitów 41:12. 

Parier od 1 zł. Balkon — 75 gr. Wszychówiatowy A ES 
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Sem. naucz. żeńskie — liceum żeńskie Benedykty- | ły się jak następuje: zarząd: przewodniczący p. 
nek 38:2. 

Siatkówka. 
Gimn, żeńskie im. Czartoryskiego — gimn. św. 

Kaz mierza z. N.-Wiłejki 30:18. 
Gimn. Z. Augusta — gimn. Słowackiego. 30:5. 

Lekka atletyka. 

Zawody w dziesięcioboju o nagrodę 
„Elektroluxu“. 

Firma szwedzka „Elektrolux* chcąc przy- 
czynić się do rozwoju lekkiej atletyki w Polsce 
ufundowała piękny puhar srebrny za dziesięcio- 
bój drużynowy, który w dniu 3 czerwca rozgry- 
wany będzie w całej Polsce, a także i w Wilnie. 

Warunki tego konkursu są następujące: 
każdy klub musi wystawić drużynę złożoną z 10 
lekkoatletów, z których żaden nie może stawać 
do więcej j:k do jednej konkurencji wchodzącej 
w skład dziesięcioboju. 

Zwycięża klub, który osiągnie największą 
liczbę punktów, obliczanych według tabeli olim- 
SKC 

wycięska drużyna w każdym okręgu bę- 
dzie niezależnie od nagrody przechodniej nagro- 
dzona pamiątkowymi żetonami. 

Z ruchu organizacyjnego. 
Walne Zebranie W.K.S. „Pogoń*. 

W dniu 20/V b. r. na przystani wioślarskiej 
odbyło się doroczne walne zebranie Wojsk. KI. 
Sp. „Pogon“. й 

Zebranie zagaił prezes klubu p. gen. Bur- 
hardt-Bukacki, poczem na przewodniczącego ze- 
brania powołano p. mjra Zajączkowskiego, a na 
sekretarza kpt. Siekierskiego. 

Sprawozdanie z ogólnej działalności zarzą- 
du złożył p. gen. Bukacki, poczem kolejno skła- 
dali sprawozdania: kpt. Kawalec z prac sekcji 
piłki nożnej, sekcji hokejowej, bokserskiej, por. 
Sziichtinger z działalności sekcji lekkoatletycznej 
i mjr. Śniechowski z sekcji wioślarskiej i pły- 
wacniej. 

Po odczytaniu sprawozdania skarbnika i 
udzieleniu absolutorjum ustępującemu zarządowi 
(na wniosek komisji rewizyjnej) przystąpiono do 
wyboru nowych władz klubu, które dały nastę- 
pujące wyniki: 

Prezesem klubu wybrano ponownie p. gen. 
Burhardt-Bukackiego, 1-ym wice-prezesem p. pułk. 
Giżyckiego, 2-im wiceprezesem p. Dzienojewicza, 
członkami zarządu pp.: kpt. Siekierskiego, kpt. 
Kawalca i por. Waszkiewicza. W skład sądu po- 
lubownego weszli pp.: pułk. Kruszewski, pułk. 
Landau, pułk. Zajączkowski. Do komisji rewizyj- 
nej wybrano: mjra Zajączkowskiego, kpt. Kra- 
jewskiego i kpt. Possendorfera. 

Walne zebranie wyraziło gorące podzięko- 
wanie p. gen. Burhardtowi za jego opiekę, jaką 
roztacza nad klubem, oraz w uznaniu zasług po- 
łożonych dla klubu nadało tytuł członka honoro- 
wego mjrowi Łepkowskiemu. 

Z Sekcji Wioślarskiej A. Z, S. 
Zarząd Sekcji Wioślarskiej Akademickiego 

Związku Sportowego w Wilnie komunikuje, iż w 
myśl uchwały walnzgo zgrom=dzenia sekcji z dnia 
1-go maja r. b.nowe władze sekcji ukonstytuowa- 

prof. Rudnicki, wice-przewodn. kol. Grabowicki, 
sekretarz kol. Wojciechowiczówna St. J, gospo- 
darz kol. Dobrogoyski, zast. gosp. kol. Rożnow- 
Ska, skarbnik kol. Kozłowski A, zast. skarbnika 
kol. Turska. 

Komisja Sportowa: przewodniczący p. dr. 
Szeligowski, członkowie: kol. Naumienko, kol 
De Walden St. kel. Bobrowski, kol. Stankiewicz” 

Wysokość składek członkowskich rocznych 
na rok 1928,została zmniejszona do sumy 20 zł. 
Zapisy nowych człcnrów, craz opłaty składek 
przyjmują <złonkówie zarządu codzień od godz. 
17—19-tej na przystani A.Z.5. ul. Antokolska 12. 

Interesujący sezon tenisowy w Wimbledon. 
W roku bieżącym na zawodach tenisowych 

w Wimbledon wystąpi znaczna liczba asów mię- 
dzynarodowych tenis-. Pomiędzy innymi, w grze 
pań pojawią się na courtach takie gwiazdy, jak 
17-letnia zngizlka miss Betty Nutball, panna Ce- 
cylja Aussem, Niemka, która w tych dnlach po- 
konała w Berlinie słynną tenisistkę hiszpańską 
Lili d'Alvarez, pokonana panna d'Alvarez i wiele 
innych pań o zaakomitej przeszłości tenisowej. 

Wyścigi konne. 

> 
& $ 

Sezon wyścigów konnych rozpoczyna się 
z dnia 28 msja r. b. Następne wyścigi odtędą si”* 
1,3, 10, 14 i 17 czerwca. Wyścigi jak zwykle ' 
Pośpieszce. Tot.l zator będzie czynny. Orkiestr. 
wojskowa, bufet i t. 4. Wyścigi w tym roku za-' 
powiadaią się bardzo ciekawie. To też można stę 
spodziewać, że będą miały duże powodzenie. 

Rozmaitości. 
Znaczenie lotów transatlantyckich. 

Loty transatlantyckie mają podwójce zna- 
czenie: po pierwsze wyczynu sportowego, po dru- 
gie praktycznego wypróbowania, czy dany typ 
szmolotu nadaje się do stworzenia pewnej i re- 
gularnej komunikacji powietrznej między obu pół- 
kulami, 

Obecnie jesteśmy świadkami coraz to no- 
wych prób, które, niestety, coraz więcej śmiał- 
ków-pilotów przypłaca śmiercią, a mimo to prób 
będzie coraz więcej, gdyż tabrykantom lotniczym 
sowicie opłacą się wszelkie koszty, związane z 
każdym lotem. Zorganizowanie regularnej komu- 
nikacji powietrznej transatlantyckiej jest tak po- 
nętne, że nie mogą odstraszyć od przygotowań i 
przcy nad nią żadne przeszkody, nawet życie wie- 
lu dzielnych lotników, ani łzy ich rodzin. 

Kal ulacja fabrykantów lotniczych jest pro- 
sta: w ciągu jednego roku przebywa Atlantyk o- 
becnie 2 miljony osób, przyczem koszty przewo- 
zu, wpływające do kas towarzystw okrętowych, 
wynoszą przeszło 200 miljonów funtów szterlin- 
gów: Fabrykanci lotniczy obliczsją, że stworzyw- 
szy bezpieczną i regularną komunikzcię powie- 
trzną pómiędzy Europą a Ameryks, mogliby przy- 
najmniej połowę tonażu odebrać kompanjom o- 
krętowym, pozyskując w: ten sposób dla sieb'e 
stały dochód roczny w wysokości 100 miljonów 
funtów szterl. (około 4 i pół miljarda złotych). 

Mając na uwadze te zawrotne sumy, łatwo 
zrozumieć, dlaczego wszystkie przeszkody, utru   dniające ich zdobycie, pokonywane są w sposób 
najbardziej betwzględny. 
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sukces! Na ogólne żądanie! Największe ko z ma Hr. o OR 
+ iesłychanie emccjon. dramat miłości 

„Zmartwychwstanie i poświęcenia. W roli „Katiusry“ sława 

ekranu DOLORES DEL RIO. Podczas seansów Koncert orkiestry balalsjek i mando- 

Ir. Kaiser 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

POLECAM 
ORYGINALNE SZWEDZKIE 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 „BGLIÓŚ” ” 

  

  

  

Są to wirówki najdoskonalsze ze 
i wszystkich ob:cnię znanych: pod 

względem dokładności odtłusz- 
czania, trwałości mechanizmu i 
łatwości obsługi o wiele wyprze- 
dziły wszelkie inne maszyny te 

go rodzaju. R 
Posiadam na składzie następuią- 

cę wielkości: 

Narka, (elfi od 35.do 130 ltr.na godz. 
» „BaliicB”” 130 „ 225. „ » 

„ „Kalti P" 225.„550 4 „»» 
System talerzykowy, modele nowe. 

Najdogodniejsze warunki nabycia: należność 
może być spłacana w drobnych ratach; w ciągu 

10 miesięcy. Kredyt bezprocentowy. 30 - letsia 
gwarancja fabryczna. 

Części zapasowe zawsze posiadam na składzie. 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

ul. Wileńska 38. lin, która wykona odpowiednie śpiewy i romanse. 1555 2 I į | ka MEBLE 9—12 i 4—8. 

KINO Dziśl Dawno oczekiwany arcywspaniały film w 10 akt EZ mania? wara a WIROWK 0 r 6 > Mizia 4. Tel. pd 
cerów kawa- ® ® 4 rolach tytułowych ulubień- = 2. a jadalne, sypialne, 1 gabi 

“ lerji p. t. „Gniazdo miłostek cy wileńskiej publiczności: pe- największych w świecie fabryk wirówek towe, kredensy, stoj, sza. | DOKTÓR MEDYCYNY 
„BOLONIA łen temperamentu, ulubieniec kobiet HARRY LIEDTKE czarująca GRETTA LEY i wy- Towarzystwa Akcyjnego ty, łóżka i t. d. 

Mickiewicza 22. | tWOTNY LIVIO PVANELLI. W obrazie widziwy  hulaszcze życie arystokracji wiedeń- 66 i I] ° ' Wykwintne - Mocne 
* | skiej, najwytworaiejsze kobiety i mežezyžai. Początek o godz. 5.30, ost. 1030 1651 J , У МОИ 28 Niadroga. в | 

Każda kobieta, która kocha piękne stroje, każdy mężczyzna, -który kocha piękne kobiety 
powinni zobaczyć naiwięk- 
p alszcję r 1928 p. |. Modelki z dzielnicy miljarderów, 
wielki dramat życiowy w 12 akt., ilustrujący życie arystokracji w New-Jorku. W rolach gł. 

znani z filmu „Upiór w operze" MARY PHILBIN i NORMAN KERRY. Nadprograrm: 
ARCYWESOŁA KOMEDJA w 4 akt. 1658 

Od dn. -21 do 24 majs r. b. włącznie będą wyświetlane filmy: 
4) Wyprawa myśliwska do Abisynji, monurent. film w 
7 akt., A życie dzikich ludów 1 dzikich zwierząt. Kierownicy wyprawy: dr. L. 

ck i dr. O. Neu ы . SALA MIEJSKA | RSk, Ernest Garden. 2) Tajemnice głębin morskich. 
Wyprawa dr. prof. Williamsona, przy udziale nieustrasz nurka Miss Mc. Grath. Nau- 

(ul. Ostrobramska 5) | koty'film w 4 akt. Nadprograw: „KLUB KŁAMCÓW*, kom. w 2 akt. Orkiestra pod 
dyr. p. WŁ. Szczepańskiego. Kasa czynna Od £. 5.30. Początek og. 6. Nast. program: „WYSPA GROZY". _1634 

Ma dogodnych warun- 
kach i na raty. ;e, 

Samochód 
„Cadillac* 

8 mio cylindrowy, 6-cio c- 
sobowy tórpedo, po grun- 
townym remoncie w zna- 
komitym stanie, zdatey na 
dalekie drcgi, okazyjn € do 
sprzedania — Wiadomcść: 
Apteczny Dom Handlowy Rein- 
gold i Orański, Warszawa, Ziel- 
na 24, tel. 408-354. 1594-3 

Mieszkań 
większych i -maiejszych po- 
szukujemy dla solidnych re- 

flektantów. 

„Diccadllly“ 
Wielka 42. 

Miejski Kinematograi 

Kalturalno-Oświatowy | 

Choroby weneryczne i skórne. | 
Elektroterapja, diatermjaq 

słońce górskie. 

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

Akuszerka 

Marja: Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 1491 

przyjmujemy na wy- 
Golówkę sokie oprocentowanie, 
zabezpieczoną złotem i sreb- 
rem, odbiór lokat natychmia- 

* | OMBARD 
Plac Katedralny, Biskupia 12, 

        

  

  

Dziś wspaniały program, stworzony na tle blasków 1 nędzy w życiu kurtyzan 

». „Wielkomiejskie lalki" 
Kino Kolejowe 

„Ognisko“ 

    

      

  

(obok dworca | pelen pikanterji 10 aktowy dramat z wielkomiejskiego bruku i kulis nocnych kaberetów. WILNO, ZAWALNA 11-2, tel. 6-87. Dom H. K. „ZACHĘTA* | tel. 14-10 wydaje bez ograni- 
kolejowego). W rolach głównych: Hannł Weisse, Jan Rieman i Margerita Kupfer. 1648 Skład maszyn i narzędzi rolni. zych. _ 1609 2 Gdańska 6, tel. 9-05. czenia pożyczki na zastaw zło- 

1644—1 ta, srebra, brylantów, mebli, 
p ° d ° < B Zgubioną k ak Az 

й Р ii I różnych towarów. 
rzyjez ny kupuje KAPELUSZ damskie książkę wojskową, wyd. przez | iki Pensjonat „Orie Gniazdo” Teresy Jundzi, PO- 

rus en |. ganka 5. Willa świeżo odremontowara, z ele- 
ktrycznością. z ogrodem. Pokoje słoreczne z oddzielnemi 

i męskie 

filcowe i słomkowe 
w Wilnie i na prowia- Į P. K. U. Wilno, na imię Igna- 
cji wszelkiego rodzaju cego Dubickiego, rocznik 1895 

z O-in6wki, gm. Smorgońskiej 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja I 

starožytnošci 

  
ak dywany, kilimy, słuckie, z Н м emi. Kuchni kwintna. Cena wraz z utrzymaniem ь VKI $ Zi jak meble, dy Erikai ŠA Ga, pasy ” czyści, farbuje i przerabia według najnow- deo Zgłaszać się: Wilno, ul. Ofiarna 2, m. 16 | unieważnia Się. 1651 strojenie. UI. Mickiewicza 

Tag szych fasonów, albo Druskienik'. 1652-3 24—9. Estko, 1625 Zgubioną 
książkę wojskową, wyd. przez 
P. K. U. Wilno, na imię Jerze- 
go Ignatowicza, rocznik 1890 

Płaci najwyższe ceny. Adres: Biuro Ogłoszeń 5. - 
: tana, Niemiecka 4, „Przyiezdny“. 

  specjalna pracownia kapeluszy 

II ŁAM i SYN 
Zgubioną 

książkę wojskową, wyd. przez   

  

) i (AI i I _ P. K. U. Grodno na imię Jó- Mokome swa ZR 1656 wc z" kościoła św. Kazimierza). T-W0 Ugra be A Smorgoń. z ži Śuchockiego uniewać mia 

Kawę zbożową świeżo mieloną wydawnicze Gocha 
CZYSZCZENIE każdą stmę gotówki 

ulokujemy. pod dobre za- 
bezpieczenia na oprocento- 

wanie. 
Dom H/K. „ZACHĘTA“ 
Gdańska 6 — telef 9—05. 

1645-2 

Pometni: panowie i panie , PCE 
z kaucją 5—10 zł. do przyj- Ligę Morską i Rzeczną. 
mowania zamówień na wy- > 
dawnictwa handlowe. Oferty Ogłaszajcie się 
do Admin. pod „Akwizycja“. W „Kurienė Wileńskim”. 

najlepszej jakości luzem i w opakowaniu 
poleca 

Wytwórnia artykułów gospodarczych „ENWE* 
„Nauma Wajnsztejna, Wilno ul. Trocka 9. Tel: 500 

Laboratorjum .. 
Dr. £. Hiranowiei i. B. Kenigsherg 

krwi, moczu, plwocin i t. d. 
ul. Mickiewicza 4 — Wilno — ul. Szopena 8. 

chętnie zgłosi się. do 
pielęgnowania chorych lub 
też jako niania do dzieci. 

Bonifraterska 14 m. 5. 

DRUKARNIA „PAX* 
UL Św. IGNACEGO 5, WILNO 

Telefon Nr. 6-93, 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGĄTORSKIE 

SZYBKO i DOKŁADNIE. 

1505 4 

MEBLE 
GOTÓWKĄ 

B-cia OLKI 

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

połud. we wtorki i 

          wyprzedaż 
posezonowa 

NA RATY 

Niemiecka 3, 
telef. 362. 

      

  

Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim*. 
1611 1627 0 
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