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RJER WILL 
NIEZALEŻNY OR 

Niespóźnione rady. 
W ostatnim numerze „Przeglądu Wi- 

leńskiego" ukazał się dość obszerny arty- 

kuł p.t. „Metamorfozy*, podpisany pseudo - 
nimem „Gudas*, który miał być odpowie - 

t. „O przeoranie ugoru wiejskiego”, jaki się 
ukazał w Nr. 84 z dnia 14 kwietnia b. r. 

Pomijam wycieczki osobiste p. „Qu- 
dasa* pod adresem niżej podpisanego za- 

raz na wstępie artykułu. Uważam bowiem, 

że odpowiadanie na nie byłoby zejściem 

z poziomu, .na jakim winna być utrzyma- 
na polemika, zahaczająca o rzeczy poważ- 
ne, zwłaszcza takie, jak zagadnienie zanie- 

dbanej i stale przez nas dotychczas zapo- 

znawanej wsi. 
W artykule p. t. „O przeoranie ugoru 

wiejskiego* wyraziłem myśl, że wieś pol- 
ska była terenem eksploatacyj mandato- 

wych wszystkich bez wyjątku partyj, które 

tylko w momencie przedwyborczym rzuca- 

ły na nią swe siły, obiecując jej złote gó- 
ry, by zaraz po wyborach przenieść swoją 

działalność na wąski teren palramentarny i 
wziąć zupełny rozbrat ze swoimi naiwnymi 

wyborcami. Stwierdziłem dalej, że ten stan 
rzeczy musiał wywołać i w reznltacie wy» 
wołał reakcję mas chłopskich i żeta reak- 

cja znalazła swój wyraz w tem, że na wi- 

downię polityczną wsi wstąpił i utrwala się 

nowy czynnik, który nie szafował i nie 
szafuje szumnemi hasłami, obiecankami nie 

do zrealizowania, a który powołuje się je- 

50 na pozytywne rezultaty pracy obecnego 
rządu nad podźwignięciem rolałctwa, po- 
prawą sytucji na wsi i który akcentuje na 
przyszłość swą niezłemną wolę kontynuo- 

wania tych prac aż do skutku. Tym czyn- 
nikiem jest Jedynka i na jej barki wkładą 
rzeczywistość ciężki i odpowiedzialny obo» 
wiązek przeważnie od gruntu zachwaszcza- 

nego w ciągu długich lat ugoru wiejskie-. 
go. Powiedzmy wyraźniej chodziło mi oto, 
by posłowie Jedynki, reprezentującej ogrom- 
ną część mas chłopskich, nie poprze- 

stali na fakcie zasiadania w parlamencie; 

a więc na formalnem tylko repreżentowa- 
niu swych wyborców, lecz by w dziewicze 
w większości wypadków — jeżeli chodzi o 

więś—tereny, z których wybrani zostali do 

władz ustawodawczych, włożyli maksimum 
pracy i poświęcenia tak, by z jednej stro- 
ny podzwignąć wieś z dotychczasowego, 
daleko nie idealnego, stanu, a z drugiej, 
ugruntować swoje w masach wiejskich 
wpływy. W normalnych bowiem warun- 
kach, przy pewnem minimum uświadomie- 
piła _ wyborcy, stabilizacja, względnie 
nawet powiększanie się wpływów danego 
ugrupowania politycznego wśród mas idzie 
zawsze W parze z realnemi korzyściami, 
jakie te masy od danego politycznego ugru- 
powania ciągną. _ 

Jakiż z tego wniosek wyciąga p. „Gu- 

das?“ Stwierdza krótko i węzłowato, że 

„wieś tutejsza ' jest już Od szeregu lat 
przeorywana przez wybitnych przedstawi: 

jego (niżej podpisanego—przyp. Red.) pod 

tym względem są już mocno spóźnione”. 
Aby nie być goloslownym p. „Gudas“ roz- 
wodzi s'ę na 2-ch kolumnach nad historją 
rzekomych protoplastów na naszym terenie 

Jedynki, do których w czambuł zalicza 

„Straż Kresową”, Rady Ludowe (radziu- 
ków) Związek Osadników i Związek Na: 
prawy Rzeczypospolitej. 

"P. Gudas daje nam obszerną historją 

powstania Oraz prac tych ugrupowań i 
przychodząc do wniosku, že ich właśnie 

dziełem jest cały dorobek spółdzielczy na 

terenie ziem litewsko-biatoruskich, konklu- 

duje, że rysem charakterystycznym „plano- 

wej roboty* „protoplastów* jedynki jest 

„dążenie, aby nie dopuścić do samodziel- 
nego wystąpienia i organizowania się miej- 
scowego społeczeństwa, zwłaszcza mas lu" 
dowych*. | 

Nie podzielamy zdania p. Gudasą w 
sprawie linji. genealogicznej Jedynki, gdyż 
nie rozumiemy, co mają wspólnego P. p. 
sen. Witold Abramowicz, pos. Kazimierz 
Okulicz, pos. Mieczysław Raczkiewicz i 
szereg innych z „Radami Ludowemi*, lub 
„Strażą Kresową* i „Związkiem Osadni- 

Jeżeli na tym, 

ków". Stwierdzamy pozatem, że posunię- 

„cia polityczne, a nawet kulturalne tych 
, ugrupowań nie zawsze szły i idą po linji 

istotnych interesów szerokich mas chłop- 
dzią na. artykuł „Kurjera Wileńskiego” p. skich ma ziemiach litewsko-białoruskich. 

„Ale nie możemy zrozumieć, co jest zdroż- 

nego w położeniu przez te ugrupowania 

(p. Gudas wyłącznie tym ugrupowaniom 
te przypisuje) zrębów pod skomplikowany 
gmach spółdzielczości. 

Nie rozumiemy tembardziej, że takie 

instytucje, jak „Związek Kółek Rolniczych”, 
„Kasy Stefczyka”, „Mleczarnie Spółdziel- 
cze”, „Kasy Spółek Rolniczych" i cały sze- 

reg innych przynoszą masom chłopskim 

egromne korzyści i to nietylko materjalne, 

gdyż pośrednio naginają one psychikę 
chłopa do wnikania w nowoczesny mecha- 
nizm życia, co w prostej już linji prowadzi 

do podniesienia poztomu kulturalnego wsi 
P. Gudas jest jednak „konsekwentny *, 

bo w końsu zdradza się, o co mu chodzi. 
Chodzi mu o „zachowanie indywidualnego 

oblicza naszego kraju", co praktycznie da 
się osiągnąć przez przeciwstawienie się 
metodom wspomnianych wyżej grup. W 
konsekwencji prowadzi to do Jedynki, gdyż 
większość tych grup należy już do historji. 

Ale w czem się ma wyrażać to „za- 

chowanie indywidualnego oblicza naszego 

kraju”, p. Gudas nie wyjaśnia. Możemy się 
jedynie domyślać, że chodzi mu o pozo- 
stawienie wsi własnemu losowi, co byłoby 
równoznaczne ze zwinięciem i kółek rolni- 
czych, i Kas Stefczyka, i mleczarń spół- 

dzielczych i wogóle tego wszystkiego, co 

upraszcza prymitywną naogół gospodarkę 

naszego chłopa, co uczy go pracy społem. 

tak wybitnie negatywnym 

programie społeczno-gospodarczym ma po- 
legać to „indywidualne oblicze naszego kra- 
ju”, jeżeli praca elementów szczerze nawet 
„krajowych ma polegać wyłącznie na nesacii 

i nic pozytywnego nie wnosić, (bo nic nie 
wiemy o pracy na wsi obozu z pod zaaku 

„Przeglądu”), to uważamy taką pracę za 
szkodliwą, a szerzenie podobnych, jak p. 

Gudasa, myśli—skromnie mówiąc—za nie- 

porozumienie. ` 
W každym razie p. Gudas možė byč 

pewny, že jego bicie na alarm nie po- 

wstrzyma Jedynki . przed poważną pracą 
nad podniesieniem stanu gospodarczego 
wsi. Ostatnie bowiem posunięcia poszcze- 
gólnych kół regionalnych Jedynki wskaza- 

ją, że Jedynka wzięła zupełny rozbrat 

nasiąkające starą zatęchłą atmosferą jej 
płuca odetchną niebawem šwiežem i rzež- 

wem powietrzem. lit. 

  

Loebe za koalicją weimarską. 
BERLIN, I. VI. (Pat). Doniesienia 

wczorajszych dzienników lewicowych, szcze- 
cieli Jedynki w swoisty sposób i że rady | gól jlnie „Vorvaertsu*, że prezydent Reichs- 

tagu Loebe miał wypowiedzieć się na 
audjencji u prezydenta Hindenburga za 
możliwością utworzenia t. zw. koalicji wei- 
marskiej, a przeciwko wielkiej koalicji wy- 
wołały pewne zadowolenie w kołach nie- 
miecko-narodowych, które wyrażają na- 
dzieję, że tego rodzaju stanowisko socja- 
listów utrudni stworzenie nowej koalicji 
rządowej. Jednocześnie „Taeglische Rund- 
schau“ zbliżona do ministra Stresemanna 
zamieszcza notatkę, w której ironicznie 
traktuje koncepcję t. zw. koalicji wej. 
marskiej. . 

BERLIN, 1.VI (Pat). Dzienniki dono- 
szą, że b. prezydent Reichstagu Socjalista 
Loebe po audjencji u Hiadenburga odwie-   dził chorego dotychczas Stresemanna i in- 
formował się czy Stresemann zgodziłby się 
wejść jąko minister fachowy do ewentual- 
nej małej koalicji weimarskiej nie obejmu- 
jącej oficjalnie niemieckiej partji ludowej. 
Min. Stresemann miał na to oświadczyć, 
że jako przewodniczący stronnictwa nie 
mógłby wejść do takiego rządu, w którego 
utworzeniu stronnictwo jego nie brałoby 
oficjalnie udziału. 
  

Popierajcie Ligę   Morską i Rzeczną! 
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GAN DEMOKRATYCZNY. 
34 7^ 

Zatarg włosko-jugosłowiański. i 
Nowe demonstracje. — Burzliwe posiedzenie Skupszczyny. — Nota 

włoska. — List biskupa Zadory. | 
„ . BIAŁOGROD, 1.VI (Pat). Starcie, jakie zaszło ubiegłej nocy na głównej ulicy 

Białogrodu miało charakter niezwykle gwałtowry. Manifestanci po cdepchrieciu ich ra 
przyległe ulice zbudowali barykady ze stołów bilardów i krzeseł wyniesionych z po 
bliskich kawiarń. Policja kilkakrotnie szarżowała. W czasie starcia z obu stron padło 
szereg strzałów rewolwerowych, 9 żandarmów i znaczna liczba manifestantów odniosła 
rany. Kilka osób jest ciężko rannych. Aresztowano 60 osób. Pulicja podaje, że w de- 
monstracji uczestniczyli nietylko studenci, lecz także robotnicy-komuniści. 

BIAŁOGRÓD, 1.VI (Pat). W miejscowości Uskiub przyszło wczoraj wleczo- 
rem do wielkich demonstracyj. Policja przeszkodziła zamiarowi demonstrantów 
dotarcia do konsulatu włoskiego. Również i w Serajewie i Roguzie odbyły się 
manifestacje. _ 

Studenci białogrodzcy wystosowali -do studentów niemiecko - narodowych w Insbrucku depeszę, wyrażającą swą solidarność w walce przeciwko Włochom. 
Wykłady na uniwersytecie blałogrodzkim, które były zawieszone na przeciąg trzech dni na skutek krwawych starć studentów z policją, podjęte zostały dziś. 

sie wczorajszy i ubiegła noc przeminęły w Białogrodzie w całkowitym spo- 
eju. | 

„ BIAŁOGRÓD, 1.VI (Pat). Na wczorajszem posiedzeniu Skupszczyny panował na- 
strój wielce naprężony. Posłowie opozycji nieustannie wznosili okrzyki wrogie pod 
adresem rządu. Wniosek epozycjonistów o | pge: komisji śledczej, mającej ustalić 
odpowiedzialność za krwawe starcia studentów z policją został odrzucony większością 
głosów, poczęm lzba odroczyła swe obrady do 8 czerwca. | 

"WIEDEN, 1.VI | (Pat). Wedle doniesień „Mittagsztg* posel włoski w Białogrodzie 
wręczył wczoraj rządowi jugosłowiańskiemu nową notę domagającą się satysfakcji 
за antywłoskie demonstracje. Nota utrzymana jest w tonie przyjaznym i wyraża nadzieję, 2е żadne dalsze tego rodzaju wypadki nie naruszą przyjacielskich sto. 
sunków między obu krajami. 2 

Odpowiedź jugosłowiańska na powyższą notę zredagowana zostanie w ciągu dnia 
dzisiejszego. Ze względu na przyjėzay ton noty włoskiej przypuszcza się tu ogól- 
nie, że Jugosławja spełni życzenia Włoch bez narażenia swej godności narodowej. 

    

     

. RZYM, 1.VI (Pat). Agencja Stefaniego po- 
daje: Biskup Zadory msg. Muntani nadesłał do 
faszystowskiego komisarza federalnego list za- 
przeczający stanowczo pogłoskom ze źródeł ju- 
gosłowiańskich o rzekomem znieważeniu kościo- 
ła św. Michała. Biskup potępia te pogłoski i u- 
bolewa nad podobnego rodzaju kalumnjami, obra. 
żającemi uczucia religji i sprzecznemi z -cywili- 

BIAŁOGROD, 1.VI. (ATE.) Na ulicach Bia- 
łogrodu rozrzucane są ulotki, wzywające ludność 
do bojkotu towarów włoskich. Policja zamknęła 
organa opozycji. Dzienniki „Nowości* i „Riecz*., 

| szyści w Zadorze i ich 

  
Drukarnie zostały zajęte przez policję. Komendant i 

zacją, a mającemi na celu usprawiedliwienie 
wszystkich aktów wałtu, dokonanych przeciw- 
ko Włochom w Dalmacji. Biskup podaje, že fa- 

rzywódcy wykazywali 
zawsze wielki szacunek dla religii 1 władz ko- 
ścielnych i że nigdy żaden gwałt nie miał miejsca 
na terytorjum kościelnem. 

policji złożył raport ministrowi spraw wewn., w 
którym oświadcza, że komuniści wyzyskują pa- 
trjóotyczne demonstracje dla celów prowokacyjnych 
i wywołują tarcia między żandarmzmi i tłumem. 

  

Armia południowa pod Pekinem. 
Ewakuacja Pekinu. 

: LONDYN. 1 VL (F6). Z Chiu: Luuuokųės Le » slągu ostatnich KiłKU nas posożrare 

ogólne uległo znacznej zmianie. Spodziewana bitwa w okolicy Pao-Ting wobec nie- 
nadejścia posiłków wojsk północnych nie nastąpiła, natomiast wojska te wycofały 
się dalej w kierunku Pekin-Hankou a także ewakuowały Pao-Ting. Jak się zdaje 
pierwotny zamiar marszałka Czang-Tso-Lina wydania bitwy genaralnej zmieniły samo- 
wolnie miejscowe władze chińskie. Wojska południowe posuwają w miarę ustępo- 
wania wojsk północnych i znajdują się obecnie w odległości około 30 klm. od 
Pekinu. 

wojskom północnym znajdującym się wzdłuż 
linji kolejowej Pekin—Hankou, aby wycofały się 
dalej na południowy zachód od Pekinu. Pozatem 
donoszą, że Czang-Tso-Lin zamierza wycofać się 
wkrótce do Mukdenu. : 

TOKIO, 1.VI (Pat). Według informacyj ja-   

  

PEKIN, 1.VI (Pat). Czang-Tso Lin rozkazał | pońskiego sztabu generalnego Czang-Tso-Lin po- 
stanowił wycofać eię z Pekinu. Część wojsk pół- 
nocnych udała się już do Mukdenu. W związku z 
tem wojskowe władze japońskie spodziewają się, 
że w najbliższym czasie wojska południowe zaj- 
mą Pekin. 

TOKIO, 1.VI. (Pat). Telegram pochodzący z Pekinu donosi, że 
Czang-Tso-Lin zawiadomił przedstawicieli mocarstw cudzoziemskich, 

po ewakuacji. 

z dotychczasową praktyką ludową, że de- Że zamierza niebawem ewakuować Pekin i że wydane już zostały 
ski, któremi była dotychczas zabita od wszelkie zarządzenia, celem utrzymania spokoju i ładu w Pekinie 
świata wieś, zostaną zupełnie odbite, że i 

Feng-Ju-Siang pod Tien-Tsinem. 

. TOKIO, 1.VI (Pat). Oddziały Feng-Ju Sianga znajdują się w odległości 18 mil 
od Tein-Tsinu i posuwają się zwolna w kierunku zachodnim celem przejęcia linji ko- 
leioweį Pekin—Tien—Tsin. Sytuacja Tien-Tsinu jest bardzo poważna. Oddziały cudzo- 
ziemskie zajmują linję obronną w promieniu 10 mil dokoła Tien-Tsinu. Komendę nad 
wszystkiemi oddziałami cudzoziemskiemi sprawuje generał japoński, jedynie oddziały 
amerykańskie działają niezależnie. 

  

Proces w 

przy drzwiach zamkniętych kwestyj dotyczących 
udziału niektórych placówek dyplomatycznych w 
2. 5. R. R. w akcji kontrrewolucyjnej w Zagłębiu   

Moskwie. 
Zaprzeczenie. 

MOSKWA, 1.VI. (Pat.) Od szeregu dnikrą- | Donieckiem zapadła na żądanie przedstawicieli 
żą pogłoski, że uchwała co do rozpoznawania | państw zainteresowanych. Korespondent Pat'a do- 

wiaduje się ze sfer miarodajnych, że pogłoski te 
pozbawione są wszelkiej podstawy. 

7 

Dalsze zeznania oskarżonych. 
MOSKWA, 1.VI. (Pat.) „Tass* donosi. W | zaprzeczając jakoby za swoją szkodliwą działal- 

procesie szachtyńskim zeznawał wczoraj Antonow, 
naczelnik i inspektor kopalń wypierając się wszel- 
kiego udziału w organizacji kontrrewolucyjnej i 

świadków zmuszony był przyznać się do winy. 
|" otrzymał pieniądze. Jednakże po zeznaniach 

  

m 

Sowiety protestują. 
RYGA, 1.VI. (Pat.) Agencja Leta donosi, że | miarodajnych, že Lange aresztowar 

wczoraj do Łotewskiego Min—stwa Spraw Zagra” 
nicznych nadeszła nota rządu sowieckiego prote- 
stująca przeciwko aresztowaniu sekretarza sowiec- 
kiego poselstwa attache wojskowego w Rydze 
Langego i domagająca się niezwłocznego jego u- 
wolnienia. Agencja Leta dowiaduje się ze źródeł 

został skut- 
kiem bardzo ciężkich zarzutów jako szef organi- 
zacji szpiegowskiej i sprawa jego została przeka- 
zana sądowi. Energiczne śledztwo jest w toku i 
do czasu jego zakończenia nic nie może wpłynąć 
na zmianę biegu sprawy. ' 

Sprawa Jakubowskiego na nowych torach. 
BERLIN, 1-VI. (Pat). Niemiecka Liga 

Obrony Praw Człowieka i obywatela wy” 
stosowała do prokuratora Miillera list wzy” 
wający go do: zaniechania wszeikiej dzia” 
łalności w sprawie stracenego w roku 1925 
polaka Jakubowskiego, ponieważ rodzina 
Jakubowskiego mianowicie 80 letni ojciec 

|woś i brat zostali odnalezieni w miejsco- 
wości Dunaj pod Szumskiem w pow. wi- 
leńskim, i mogą oni obecnie upoważnić 

procesu, którą to akcję mógł dotychczas w 
braku rodziny prowadzić tylko prokurator. 

E do podjęcia akcji o- rewizję 
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Dzień polityczny. 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Wczoraj o godz. 5 p. p. wyjechali na 
sesję Rady Ligi Narodów do Genewy mi- 
nister Spraw Zagranicznych p. Zaleski w 
towarzystwie małżonki oraz Szefa gabinetu 
miaistra Szumlakowskiego i sekretarza 
Skiwskiego. Naczelnik wydziału wschod- 
niego p. Hołówko wyjechał do Genewy 
przez Wiedeń wczoraj rano, zaś naczelnik 
ustrojów międzynarodowych p. Tarnowski 
wyjechaj wczoraj wieczorem z Paryża do 
Genewy. 

_ Min. Zaleski po sesji Rady Ligi Na- 
rodów udaje się na kilka dni do Paryża, 
gdzie odbędzie szereg konferencyj z męża- 
mi stanu Zachodniej Europy, poczem po- 
wróci do Warszawy. Powrót jego spodzie- 
wany jest w połowie czerwca. 

* 

„„Monitor Polski“ z dnia 31 maja r.b. 
zamieszcza uchwałę Rady Ministrów z dnia 
2 kwietaia w sprawie utworzenia funduszu 
kultury narodowej, zatwierdzoną przez Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej dnia 25 maja 
1928 roku. 

Z 
Lida i 

Urzędnicy starają się o poprawę bytu. 
Delegacja u wice-premjera Bartla. 

WARSZAWA, 1.VI (Pat). Jak donosi 
prasa, p. wice-premjer prof. Bartel przyjął 
w doiu wczorajszym delegację zrzeszenia 
związków i stowarzyszeń funkcjonarjuszów 
państwowych i samorządowych w osobach 
pp. Okęckiego, inż. Łopuszańskiego, Ko- 
złowskiego i Szkolnickiego. Delegacja dała 
wyraz zaniepokojeniu sfer urzędniczych z 
powodu niepewności co do urzęczywistnie- 
nia poprawy bytu w związku z uchwałami 
Sejmu, odrzucającemi projekty ustaw po- 
datkowych i przedstawiła postulat wyrów- 
nania różnicy między otrzymanym obecnie 
dodatkiem mieszkaniowym, a tym, który w 
myśl pierwotnych przepisów z r. 1924 był- 

į by się należał w związku z podwyżką sta” 
wek komernego. P. wicepremjer powołał. 
się przedewszystkiem na swoje przemówie- 
nie w Sejmie z dnia 29 maja i podkreślił, 
że fakt poświęcenia tego przemówienia 
sprawie uposażenia urzędników jest miarą 

+. Jais огтай. „niai 47 ; ia 

sek referenta gencralnėgo BLS RS TUOS 
skiego umożliwiający dalszą wypłatę zasił- 
ków 15 proc. był postawiony za zgodą 
rządu. Nad sposobem i rozmiarami w ia- 
kich wniosek ten będzie mógł być wyko- 
nany rząd nie miał jeszcze sposobności się 
zastanowić. To samo dotyczy sprawy do- 
datku mieszkaniowego. Sprawę uzyskania 
nowych źródeł dochodów skarbu za po- 
mocą podatków bezpośrednich rząd ma 
nadał na oku. 

Akcja urzędników w Krakowie. 

KRAKÓW, 1.IV (Pat). Wczoraj wie- 
czorem odbyło się w lokalu polskiego 
związku kolejarzy zebranie przedstawicieli 
związków urzędniczych w Krakowie. Zebra” 
ni po dyskusji postanowili podjąć akcję w 
kierunku uzyskania poprawy bytu urzęd- 
ników państwowych, akcję w której zjedno- 
czyły się niemal wszystkie związki urzęd- 
nicze Krakowa. : 

„Popisy“ Wehrwolfu. 
GDAŃSK, 1.VI. (Tel. wł.). Jak się 

» | dowiadujemy, w pierwszym dniu Zielonych 
Świąt uczestnicy zjazdu niemieckiej orga- 
nizacji militarnej Wehrwolf urządzili szereg | 
antypolskich demonstracyj. Między innemi 
kilkuset członków Wehrwolfu wtargnęło 
przemocą do przejeżdżającego przez stację 
Oliwa dalekobieżnego pociągu polskiego, 
udającego się z Pucka do Gdańska. We 
wszystkich wagonach pociągu polskiego 
członkowie Wehrwolfu napastowali w bru- 
talny sposób jadącą publiczność polską, 
śpiewając prowokacyjne antypolskie pieśni 
i grożąc pasażerom polskim wyrzuceniem 
z pociągu. 

Wobec powtarzających się coraz częściej 
zajść tego rodzaju wysoki komisarz Ligi 
względnie inne miarodajne czynniki po-- 
winny zająć się temi prowokacjami na od- 
pewiedniem forum, to jest w Lidze Naro- 
dów celem uchronienia publiczności pol- 
skiej, przejężdżającej przez obszar w. m. 
Gdańska przed napašciami militarystów 
pruskich. 

przy zakładzie 
Wan || kWasówęglowe elektro-re ntge- 
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Sprawa rzekomych nadużyć wybor- 
czych. 

(Przemówienie min. Składkowskiego w komisji administracyjnej). 

Źródło rządowego poparcia Je- 
dynki, 

Wysoka Komisjc! Referent komisji p. 
dr. Putek w przemówieniu swojem rmaią- 
cem za zadanie wykazanie faktu nadużyć 
wyborczych, uzasadniających wniosek po- 

„wołania nadzwyczajnej komisji dla ich 
zbadania powołał się również na mowę 
p. wicepremjerz Bartla, wygłoszoną w Kia- 
kowie, w której zostało wyraźnie stwier- 
dzone, że rząd przez sam fakt kandydo- 
wania ministrów na jednej liście angażował 
się w sposób czynny w ak.ję wyborczą. 
Ponieważ parokrotnie w przemówieniach 
poselskich na fakt zaangażowania się rzą- 
du w wyborach zwrócono uwagę i ponie- 
waż czyniono z tego zarzut rządowi, uwa- 
żam za potrzebne raz jeszcze przedstawić 
Panom jakiemi motywami rząd tutaj się 
kierował. 

Po wypadkach majowych 1926 roku 
narastało w społeczeństwie przekonanie, że 
należy dać możność obecnemu rządowi 
kontynuowacia jego prac. Opinja ta była 
bardzo silna i podzielały ją szerokie stery. 
Reprezentanci ugrupowań poprzedniego 
Sejmu byli w niezgodzie z tą opinią. Żad- 
ne ugrupowanie poprzedniego Sejmu nie 
chciało być tych intencyj szerokich kół o- 
pinji w państwie szczerym i istotnym wy- 
razicielem. Z tą chwilą, gdy do walki wy- 
borczej stanął zespół, który w samej już 
nazwie swej listy akcentował wyraźnie chęć, 
zgodną zresztą z chęciami szerokich mas, 
by rządowi Marszałka Piłsudskiego zapew- 
nić możność prowadzenia nadal spraw pańi- 
stwa i z tym rządem współpracować, czu- 
łem się w prawie użyczyć temu zespołowi 
poparcia w jego akcji wyborczej. = 

Przekonania szerokich kė! akcentują- 
ce I pochwalające dotychczasową dzialal- 
ność rządu Marszałka Piłsudskiego musia- 
łyby szukać w akcji wyborczej swego re- 
alnego odźwierciadlenia. 

Rząd wobec tych intencyj zgodnych z 
jego pojmowaniem interesu państwowego 
w obecnej chwili nie mógł i nie chciał po- 
zostać indyferentnym i obojętnym. Gdyby 
rząd wobec takiego prądu nie zajął żadne- 
go stanowiska, musiałby zwiększyć dezor- 
jentację. Pozwoliłby zp. že propagatórowie 
pewnych list, jak to zresztą miało miejsce, 
zdyskontowaliby na swój rachunek nastroje 
przychylności dla obecnego rządu i entu- 
zjazmu dla osoby Marszałka Piłsudskiego, 

" nie wyciągając z hasel, pod którymi zdo- 
bywali mandaty żadnych konsekwencyj ani 
nakszów dla siebie na przyszłość. Zazna- 
czając pod tym wzylędem wyraźnie swoje 
stanowisko dawałem w ciągu walki wybor- 
czej nakazy zabraniające jak najkategorycz- 
niej fałszowania wyrazu Opinii. 

Panowie wiecie doskonale, że po- 
pg rh z PIW, tak skonstruowane, że 5 . 

> jednolitej linji politycznej tych pabiggtów 
wególe nmcowy być ule ugis 

-" musiały być wobec tego w momentach wy- 
borów biernymi. Nie mam wrażenia, by ta 
cnota bezstronności była ongiś w całej 

pełni zachowana. - 

Generalny zarzut. 

Przechodzę do oświetlenia generalne- 
go zarzutu, który zarówno z prawej, jak i 
lewej strony kilkakrotnie był podnoszony. 
Rząd użyczał popa-cia liście, która przy* 
brała nazwę Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem. Że ugrupowanie to nie 
posiadało charakteru normalnego stron- 
nictwa, O tem panowie zgodnieście zarów- 
no z tej czy innej strony lzby nieledwie 
codziennie mówili i pisali. Zarzucaliście 
temu ugrupowaniu brak wyraźnie skrystsii- 
zowanego programu, który ma być cechą 
nieodłączną każdej partji. Wytykaliście skład 
osobowy tego ugrupowania jako konglo- 
merat sprzecznych i nie dających się po- 
godzić poglądów. Panowie sami zdyskwali- 

„Aikowališcie to ugrupowanie z wyżyn ja- 
kiejkolwiek partji, a teraz twierdzicie, że 
poparcie, jakiego rząd tej liście użyczał, 
równa się popieraniu przez rząd jednego 
stronnictwa. 

Cechą charakterystyczną tego ugrupo- 
_ wania było to, że w akcji wyborczej wysu- 

wało hasła ustrojowe — wzmocnienia wia- 
dzy Prezydenta Rzeczypospolitej —postulat, 
którego zwolennikiem jest rząd Marszałka 
Piłsudskiego. Drugiem hasłem tej listy było 

_. proklamowanie chęci kontynuowania do- 
tychczasowych prac obecnego rządu, wyni- 
kającej z zaufania tej grupy do osoby obec- 

"nego szefa rządu. 7 panów przedstawień 
wynikałoby jakgdyby rząd zmusił urzędni- 
ków popierających te hasła do stanięcia 
po jednej stronie barykady i zmusił ich do 
walki z większością społeczeństwa, które 
znajdowało się po drugiej stronie barykady 
i które tym hasłom bój wypowiedziało. 

- Rzeczywistość była daleko ód takiego 
obrazu. 

Kruczki wyborcze opozycjonistów. 
Panowie w swej akcji wyborczej ni 

Zwalczaliście otwarcie ani kasia SOROCHie- 
"mia władzy Prezydenta, ani walczyliście 
"przy wyborach o zmianę obecnego rządu, 

ani wreszcie nie walczyliście z zaufaniem, 
jakiem szerokie sfery społeczeństwa obda- 

' rzają osobę szefa obecnego rządu. Co wię- 
cej — część stronnictw przedstawiała się 

* ]ьдко właśnie najbardziej gorący i naj- 
ardziej właśnie prawowierni pilsudczycy, 

_ ostrzegając swoich wyborców przed tak 
czwartą brygadą. zwa 

"Dowodów, że tak było mógłbym pa- 
nom przedsławić bardzo wiele. Weźmy 
dla przykładu prasę przedwyborczą szeregu 

> 

* 

    

stronnictw, ulotki sprawozdanie z wieców i 
zgromadzeń. — Wszędzie to samo. — „Niech 
żyje chłopsko-robotnicza rzeczpospolita 
z jej prezydentem i ukochanym Marszał- 
kiem Józefem Piłsudskim na czele" — 
przeczytacie w „Sprawie Chłopskiej", 
organie stronnictwa chłopskiego. — To 
samo mówi Wyzwolenie w słowach „Mar- 
szałek Piłsudski miał w nas wyzwoleń- 
cach zawsze najszczerszych i najbardziej 
wypróbowanych przyjaciół. Tak samo 
wczoraj, jak i dziś, jak jutro stańmy przy 

boku Marszałka Piłsudskiego. do współl- 

pracy nad wznoszeniem wielkiego gmachu 

Polski ludowej”. To samo przeczytacie 
w ulotce Polskiej Partji Socjalistycznej: 
„Baczność włościanie, pomiętajcie, abyście 
nierozwažnem głosowaniem nie zrobili 

krzywdy Piłsudskiemu, Każdy do gło- 

sowania z dwójką”. —„Czwarta brygada 
uczy nas patrjotyzmu. Pomajowi piłsud- 
czycy uczą chłopów, że mają kochač 
Piłsudskiego. Chłopów tego (uczyć nie 
trzeba”"— przeczytacie w „Gazecie Chłop- 
skiej“. — „Wrogowie Marszałka utwo- 
rzyli blok, by podszyč się pod jego na- 
zwisko. Piłsudski na liście do Sejmu ani 
do Senatu nie stoi, więc głosowanie 
na Nr. 1 nie jest głosowaniem na Pilsu 
skiego. — Na liście Nr. 1 niema drob- 
nych rolników i niema Marszałka, może 
dlatego, że Marszałek nie chce zmieniać 
swoich dawnych, wypróbowanych zwo- 
lenników, jakiemi są między in. wyzwo- 

leńcy* — przeczytacie panowie w orga- 
nie P.S.L. Wyzwolenia. 8 

W każdym bądź razie, zdaje się, pro- 
szę panów, że te cytaty dowodzą dosta- 
tecznie, że ostatnie wybory odbywały się 
nie pod hasłem zmiany, czy nawet możli- 

wości zmiany rządu Marszałka Piłsudskie- 
go. Jeśli o tem wspominam to dlatego, 
aby wykazać, że obawy p. posła Pragiera, 
Dąbskiego i innych, jakoby polityka wy- 
borcza rządu demoralizowała aparat urzęd- 
niczy, obowiązany zawsze do poddania się 
kierownictwu politycznemu nowego rządu, 
jaki się po wyborach wyłonił, że obawy 
te na tle warunków w marcu 1928 roku 
były dalekie od rzeczywistości. Panowie 

twierdzicie, że skutkiem tego zaangażowa- 
nia się rządu w akcję wyborczą stosunek 
ludności do administracji uległ gruntow- 
nemu i naweł beznadziejnemu zepsuciu. 

Niczego podobnego zauważyć nie 
mogę. Tych objawów niema mimo tego, 
że pewne stronnictwa w swojej akcji wy- 
borczej używały takich haseł, które nie- 
wątpliwie do utrzymania normalnego sto- 
sunku między społeczeństwem a admini- 
stracją zupełnie się nie przyczyniały. 

Sprawa przesunięć personalnych 
w administracji. 

nawęe 2 vns DO O sgsngrc ae laste sle 
w oczach szerokich mas tym, jakoby najcięż- 
szym zarzutem, że Są to „przyjaciele u- 
rzędnikow“.Ježeli miano „przyjaciela urzęd- 
ników* uchodziło za wyzwisko, to uwa- 
żam, że nie stanowisko rządu w okresie 
wyborczym, ale stanowisko tych stronnictw, 
które w podobnie demonstracyjny sposób 
przemawiają do mas zawiera w sobie nie- 
bezpieczeństwo budowania barjery pomię- 
dzy ludnością a administracją. 

Albo ile prawdy jest w tym rzeko- 
mym systemie presji na administrację sto- 
sowanej z góry, presji stosowanej pod 
groźbą usuwania urzędników? Jakie są do- 
wody na to, że wynik wyborów jest pro” 
bierzem oceniania urzędników, jak to nie- 
kiórzy panowie z całem wewnętrznem prze- 
konaniem głoszą. 

Po podkreśleniu, że woj. Bniński 
ustąpił długo po wyborach na własne żą- 
danie p. min. mówi dalej: 

Przestrzegam panów przed tendencją 
dopatrywania się w każdym przejawie mo- 
jej działalności, czy podległej mi admini- 
stracji motywów politycznych. Z natury 
rzeczy, jako politycy macie w tym kierun- 
ku naturalną skłonność, która łatwo prze- 
rodzić się może w szkodliwą dla. życia 
publicznego psychozę. Odnoszę wrażenie, 
że każde przesunięcie służbowe, każdy 
awans, czy każde zwolnienie urzędnika jest 
przez panów ocenianie, jako akt politycz- 
ny, jako wyraz pewnego ustosunkowania 
się do tych czy innych obozów politycz- 
nych. Przez takie stanowisko panowie po- 
woli wytworzycie niemożność porozumie- 
nia się nawet w takich sprawach, gdzie 
decyduje nie taki czy inny światopogląd, 
ale li tylko zdrowy rozsądek normalnego 
człowieka. : 

Rola Bloku Mniejszości. 
Następnie p. minister omawia stósu* 

nek rządu do posłów Jedynki, przeciwsta- 
wiając go stosunkowi do opozycji, która 
wszystko zwalcza dla opozycji i przecho” 
dzi do omówienia zarzutów dotyczących 
nadużyć wyborczych, wskazując, że są one 
niesłuszne bądż tendencyjne. Mówiąc o 
zarzutach podniesionych przez pos. Griin- 
bauma minister oświadczył, że i tutaj za 
prowadzoną politykę wyborczą w stosunku 
do Bloku Mniejszości Narodowych nie są 
odpowiedzialni cytowani przez pos. Griin- 
bauma wojewodowie czy starostowie, ale 
minister Spraw Wewnętrznych. Posłowie z 
listy Nr. 18 enuncjowali tutaj, że blok ten 
miał charakter czysto i wyłącznie tech- 
niczny. 

W łonie społeczeństwa żydowskiego 
odbywały się jednak ostre walki właśnie   na temat, czy zdobywać mandaty w tym 
technicznym rzekomo bloku, czy osobno. 

RJ ESR 

wybuch phosgenu. 
Sprawozdanie to ogłoszone w sprasie 

W dalszym ciągu znajdujące się 

bec tego, że produkcja roczna phosgenu 
Sprawozdanie oświadcza w końcu, że 

Stan zdrowia 

wia ministra Stresemanna poprawił się tak dalece 
iż po wczorajszej rozmowie z prezydentem Reich- 
stegu Loebem mógł minister przyjąć w dniu dzi- 

Wywiad z Marszałkiem Senatu prof. dr. 
Szymańskim. 

PRAGA, 1. VI. (Tel. wł.) „Czeskie 
Slovo* zamieszcza wywiad z Marszałkiem 
Senatu dr. Szymańskim, który bawił tu na 
zjeździe lekarzy słowiańskich. P. Marsza- 
łek Szymański scharakteryzował rezultaty 
ostatnich wyborów do Sejmu, jako wzmoc- 
nienie obecnego rządu i utrwalenie jego 
dotychczasowej linji polityki wewnętrznej 
i zagranicznej. Mówiąc: o projektowanej 
zmianie konstytucji polskiej oświadczył 
p. Marszałek, że prace w tym kierunku 
przedewszystkiem będą dążyły do kon- 
stytucyjnego zabezpieczenia trwałości rządu. 

W dalszym ciągu wypowiedział się 
p. Marszałek o stosunkach polsko-litew- 
skich, wykazując całą bezpodstawność pre- 
tensyj litewskich i stwierdzając z całym na- 
ciskiem polskość Wilna. 

Zapytany, czy istotnie wizyta min. 
Benesza w Berlinie budziła w Polsce pe- 
wien niepokój Marszałek Szymański za- 
przeczył tym wersjom, oświadczając, że za- 
równo w wizycie min. Benesza, jak i w wi- 
zycie min. Zaleskiego w Rzymie nie ma 
nic dziwnego. 

W końcu Z o pars WRZ 
sił fachow. t odpo- 

M który 5. m ek, że ea m 
właściwie w zjazd polsko-czechosłowacki 
wskutek nadzwyczajnej ilości polskich le- 
karzy Oraz wyraził się, że zjazdy takie w 
dużym stopniu przyczyniają się do zbliże- 
nia narodów słowiańskich. 

Z całej Polski. 
— Pielgrzymka Zw. Polek z Ame- 

ryki w Warszawie. Przybyła w dniu 31 
maja do stolicy pielgrzymka Związku 
Polek z Ameryki. Po nabożeństwie w Ka- 
tedrze oraz po złożeniu wieńca na grobie 
Nieznanego Żołnierza udano się pochodem 
z placu Saskiego do Ratusza gdzie nastą- 
piło oficjalne powitanie wycieczki przez 

Nic dziwnego, że organizowanie wszystkich 
mniejszości pod jedną listą musiało mieć 
charakter walki narodowościowej między 
obywatelami polskimi. A z taką polityką, 
której jaskrawym przedstawicielem jest 
pos. Griinbaum rząd nigdy się nie pcgo- 
dzi i będzie ją zwalczał ze względu zarówno 
na inieres państwa jak i na dobrze zrozu- 
miane interesy ludności żydowskiej. 

Odpowiedzialność rządu za udział 
w wyborach. 

Po tem co panom podałem do wia- 
domości, jako stanowisku rządu w sprawie 
wyborów, musieliście panowie przyjść do 
przekonania, że za ogólną politykę wy* 
borczą bierze rząd odpowiedzialność zu* 
pełną i kompletną i że wskutek tego za 
działania w myśl moich instrukcyj orga- 
nów mi podwładnych nie oni, a ja tylko 
jestem odpowiedzialny. — Dlatego, o ile 
macie konkretne fakty nadużyć nie oszczę- 
dzajcie panowie łaskawie mej osoby, zech- 
ciejcie ustosunkować się do mnie w  spo- 
sób przewidziany przez konstytucję, atakuj- 
cie moje poczynania jako odpowiedzialne- 
go ministra. Kategorycznie zastrzec się 
muszę przeciwko przerzucaniu odpowie- 
dzialności ze mnie na moich podwład- 
nych. W podwładnych mi urzędników 
wpoiłem mocse przekonanie, że ja jestem 
odpowiedzialny za moją i ich działalność 
i zroli tej, która jedynie gwarantuje spraw- 
R i wysokie morale administracji nie 
zejdę. 

Wniosek pos. Putka. 
Kończy p. minister swoje przemówie- 

nie krytyką wniosku posła Putka i konklu- 
duje w sposób następujący: 

Rząd zgodnie z brzmieniem i duchem 
art. 34 Konstytucji uważa, że Sejm jest   mocen wyłaniać nadzwyczajne komisje je- 
dynie „dla zbadania poszczególnych spraw*, 
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za nieszczęśliwy wypadek wywołany przez zbieg okoliczności. 
burski zarządził zniszczenie pozostałych w porcie hamburskim zapasów phosgonu i 
zwrócił się o pomoc przy wykonaniu tego zniszczenia do Reichswehry. 

Liga Narodów zażąda wyjaśnień od Wolde- 
marasa. 

GENEWA, 1.VI. (Pat). Hawas. Jak przypuszczają tutejsze koła polityczne Rada 
Ligi Narodów zbierze się w !przyszłym tygodniu na posiedzenie, na którem zajmie 
stanowisko w sprawie polsko-litewskiej. Nacgół w Genewie wyrażają ubolewanie 
z powodu stanowiska Woldemarasa wobec decyzji Rady Ligi. Według opinii kół 
miarodajnych ogłoszenie nowej konstytucji litewskiej nakłada na Ligę Narodów 
obowiązek zażądania wyjaśnień od Woldemarasa. 

Woldemaras wyjeżdża do Genewy. 
BERLIN, 1.VI. (Pat.) „Vossiche Zig* donosi z Kowna, że premjer Woldemarss 

wyjeżdża dziś z Kowna do Genewy, by wziąć udział w posiedzeniu Rady Ligi Naro 
dów. P. Woldemarasowi towarzyszy tym razem tylko jego adjutant por. Tyszkus. 

  

5 ile Niemcy produkują rocznie phosgenu? 
BERLIN, 1.VI (Pat). Na wczorajszem posiedzeniu gabinetu przyjęte zostało pier- 

wsze sprawozdanie złożone przez specjalnych urzędników wysłanych przez ministra 
gospodarki Rzeszy do Hamburgu dla zbadania okoliczności katastrofy powstałej przez 

berlińskiej w dosłownym tekście oświadcza, 
że „phosgen*, który się znajdował i znajduje dotychczas w składach Stolzenberga w 
porcie hamburskim pochodzi z zapasów zdemobilizowanych powojennych. 

jeszcze w porcie hamburskim resztki 
„phosgenu” w ogólnej ilości 70 tys. kilo nazywa komunikat znikomą ilością, wo- 

w Niemczech wynosi około 1500 tonn. 
katastrofę hamburską można uważać tyiko 

Pomimo to senat ham- 

Stresemanna. 
BERLIN, 1.VI. (Pat.) Pisma zbliżone do u- | siejszym sekretarza stanu w urzędzie spraw za- 

rzędu spraw zagranicznych podają, że stan zdro- | granicznych Kempkego, z którym odbył dłuższą 
rozmowę polityczną o obecnej sytuacji zagra- 
nicznej. 
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(władze miejskie i komitet przyjęcia. w 
imieniu stolicy witał wycieczkę prezydent 
miasta inż. Słomiński. Odpowiadała imie- 
niem Związku Polek p. Napieralska. 

Po obiedzie ks. biskup Gall przyjął 
w zastępstwie nieobecnego w kraju ks. 
kardynała Kakowskiego na oficjalnej audjen- 
cji delegację wycieczki w salonach pałacu 
arcybiskupiego. W godzinach popołudnio- 
wych delegacja została przyjęta przez posła 
Stanów Zjednoczonych p. Stetsona. Wie- 
czorem uczestniczki wycięczki były na 
przedstawieniu w operze. W dniu dzisiej- 
szym przed południem wycieczka zwiedza 
zabytki Warszawy, poczem w godzinach 
popołudniowych ma być przyjęta na po- 
słuchaniu u Pańa Prezydenta Rzeczypospo- 
litej na Zamku. 

Ze świata. 
— Szwedzi poszukiwać będą „Italji”. 

Rząd szwedzki upoważnił szwedzkiego Sze- 
fa lotnictwa do zorganizowania ekspedycji 
trzech aeropianów celem podjęcia lotu w 
kierunku Spitzbergu dla dokonania poszu- 
kiwań zaginionego lotnika Nobile. 

— Nansen chce szukać gen. Nobile. 
„Berliner Tageblatt" donosi, że Nansen, 
który powrócił wczoraj z Ameryki otrzy- 
mał propozycję objęcia naczelnej komendy 
nad wielką ekspedycją ratunkową, udającą 
się na poszukiwanie gen. Nobile. Nansen 
udzielił dziś telegraficznej odpowiedzi, że 
gotów jest objąć kierownictwo tej ekspe- 
dycii. W ekspedycji mają wziąć udział ste- 
rowiec angielski, samoloty niemieckie oraz 
samoloty i sterowiec amerykańskie. 

— Ameryka przygotowuje się do 
przyjęcia lotników polskich. W Nowym 
Yorku utworzył się polski komitet kolonij 
z miast Nowy York, Jersey i Newarku dla 
przyjęcia lotników polskich Kubali i Idzi- 
kowskiego, których przelotu przez ocean 
kolonja tutejsza oczekuje z wielkiem na- 
pięciem, nie wątpiąc na chwilę w sukces 
ich śmiałego przedsięwzięcia. 

W odniesieniu do kwestji rzekomych 
nadużyć wyborczych za takie poszczególne 
sprawy uznać można jedynie konkretne 
fakty nadużyć poparte sprecyzowanym ma- 
terjałem politycznym. Rząd oświadcza, że 
treść wniosku referenta pos. dr. Putka u- 
waża za sprzeczną z brzmieniem i intencją 
Konstytucji. Zakres dzizłania komisji, roz- 
ciągający się na wszelkie ogólnikowe i 
zgóry nie kreślone zarzuty pozostające w 
związku z wyborami przeczy Oczywiście 
pojęciu poszczególnych spraw o jakich mó” 
wi art. 34 Konstytucji. Rząd kategorycznie 
zastrzega się przeciwko proponowanemu 
we wniosku referenta generalnemu zwol- 
nieniu funkcjonarjuszy państwowych z o- 
bowiązku dotrzymania tajemnicy służbowej. 
Sprawa ta jest wyczerpująco uregulowana 
w art. 24 i 99 ustawy o państwowej służ- 
bie cywilnej, w myśl której jedynie i wy- 
łącznie przełożona władza służbowa urzęd- 
nika może go zwolnić z obowiązku do- 
chowania tajemnicy ' służbowej w każdym 
poszczególnym wypadku. Rząd uważa, że 
cytowana ustawa obowiązuje zarówno rząd, 
jak i Sejm i dlatego rząd takiego suma- 
rycznego zwolnienia urzędników z tajem- 
nicy służbowej Sprzecznego z ustawą o 
państwowej służbie cywilnej nie może wy- 
dać i nie wyda. . 

W końcu w czasie dyskusji formalnej 
zabrał po raz drugi głos p. minister Skład- 
kowski i reasumując stanowisko rządu w 
sprawie wniosku pos. dr. Putka o wyło- 
nieniu specjalnej komisji nadzwyczajnej do 
wyjaśnienia nadużyć wyborczych ošwiad- 
czył, że rząd gotów jest do współpracy z 
każdą komisją wyłonioną przez Sejm, a 
powołaną zgodnie z przepisami Konsty- 
tucji. Za taką nie można uważać komisji 
powoływanej na podstawie wniosku pos. 
dr. Putka i dlatego akcentując gotowość 
swej współpracy musi się domagać, aby   powoływana komisja odpowiadała treści i 
duchowi art, 34 Konstytucji. 
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SEJM. 
Posiedzenie plenarne. 

Sprawa unieważnienia mandatu 
pos. Henryka Bitnera z frakcji ko- 
munistycznej — Dyskusja nad bu- 

dżetami resortów rolniczych. 
(Tel. od wł. kor. s. Warevawy). 

Na wczorajszem plenarnem posiedze- 
niu Sejmu pos. Zwierzyński (Kl. Nar.) w 
imieniu komisji regulaminowej zdawał spra- 
wę z wniosku pos. Wacława Bitnera i to- 
warzyszy w sprawie unieważnienia manda- 
tu pos. Henryka Bitnera z trakcji komuni- 
stycznej. Wspomniany wniosek między in- 
nemi dowodzi, że poseł Henryk Bitner wy- 
brany w okręgu m. Łodzi nie posiada bier- 
nego prawa wyborczego, a przeto nie mógł 
być wybrany na posła tembardziej, że na 
mocy wyroku sądu okręgowego i apelacyj- 
nego w Lublinie ukarany był za  działal- 
ność aatypaństwową 4 latami ciężkiego 
więzienia. Komisja regulaminowa stwierdza, 
że wniosek został zgłoszony formalnie i 
jednogłośnie proponuje Wysokiemu Sejmo- 
wi przekazanie sprawy ważności mandatu 
pos. Henryka Bitnera Sądowi Najwyž- 
szemu. 

Pos. Walnyckij (Selrab lew.) protes- 
tuje przeciw kwestjonowaniu mandatu Hen- 
ryka Bitnera, również pos. Chruckij (Ukr.) 
oświadcza, że klub jego będzie głosował 
przeciwko wnioskowi komisji. Następnie 
Sprawozdawca pos. Zwierzyński pomijając 
zarzuty polityczne przypomina, że pod 
względem formalnym komisja postąpić ina- 
czej nle mogła i że przyjęcie jej wniosków 
nie oznacza bynajmni:j jeszcze wydania 
posła. Na tem dyskusję nad wspomnia- 
nym wnioskiem  wyczerpano, przyjmu- 
ja ao komisji regulaminowej w ca- 
łości. 

Przy dyskusji szczegółowej nad bud- 
żetami resortów rolniczych, zainteresowa- 
mie obradami sejmowemi wśród posłów 
zupełnie zanikło, Na sali znajdowali się 
tylko przedstawiciele stronnictw ludowych, 
którzy specjalnie byli zainteresowani bud- 
żetem Ministerstwa Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz nieliczni błąkający się po- 
słowie, którzy wpadali na chwilę na salę, 
by przysłuchiwać się nieciekawym zresztą 
przemówieniom posłów. 

Po przerwie. 

Po przemówieniu posłów Sfaniszkisa, 
Machnieja, Sanojcy, Senjuka i Urbańskie- 
go zabrał głos minister reform rolnych Sta 
niewicz. 

Oświadczenie min. Staniewicza. 
Na wstępie minister rozprawił się z 

zarzutem, jakoby reforma rolna nie posu- 
wała się naprzód. Minister stwierdził, iż w 
ciągu ostatnich dwóch lat rozparcelowano 
457.000 ha, podczas, gdy w ciągu wszyst- 
kich poprzednich lat rozparcelowanych było 
951.000 ha. Dziwnem zatem wydaje się— 
oświadcza minister — zarzut pos. Wyrzy- 
kowskiego — który nazwał M-stwo Reform 
Rolnych „Ministerstwem niszczenia reform 
rolnych". Minister z całą stanowczością 
zastrzega się przeciw takiej formie zarzu- 
tów i oświadcza, iż rząd obecny na taką 
obrazę nigdy nie pozwoli. Powiedzenie po- 
sła Wyrzykowskiego jest powrotem do 
starych obyczajów, kiedy posłowie Iżyli 
każdego ministra, a minister pozwalał na 
to. Powiedzenie takie minister uważa za 
demagogję, na którą w sposób honorowy 
reagować nie może. 

Wracając do rzeczy minister stwier- 
dził, że reforma rolna nie może rozwiązać 
zagadnienia przyrostu ludności. Program 
agrarny. będzie tylko wówczas rozwiązany 
jeśli powstanie przemysł i rozwiną się, 
miasta, które pochłoną ludność miejską 
Aby projekt upełnorolnienia mógł być wy- 
konany trzeba naprzód dokonać komasacji 
i likwidacji serwitutów. Od tego też za- 
częto i tempo prac jest obecnie znacznie 
szersze. Przejście z parcelacji przymusowej 
na prywatną było koniecznością. 

W roku bieżącym upełnorolnienie bę- 
dzie wykonane skutecznie, tembardziej, że 
okazało się, iż małorolny jest lepszym 
kupcem niż chłop drobnorolny, a to dlate- 
go że ma za sobą kredyt. Co się tyczy 
wysokości cen ziemi, to należy dążyć do 
tego, żeby między ceną drobnej własności 
i większej własności nie było zbyt wiel- 
kiego rozpięcia. Po omówieniu jeszcze sze- 
regu spraw związanych z jego resortem 
minister prosi o przyjęcie budżetu w brzmie- 
niu preliminowanem. 

Marszałek Daszyński, nawiązując do 
oświadczenia ministra dotyczącego zarzu- 
tów posła Wyrzykowskiego oświadcza, iż 
nie ulega wątpliwości, że zarzucanie Mini- 
sterstwu wykonania celów wręcz przeciw- 
nych niż te, które leżą w obowiązkach te- 
go urzędu jest=zdaniem Marszałka — tak 
samo obraźliwe i przykre jak powiedzenie, 
że krytyka wyrażona w słowach parlamnen- 
tarnych jest demagogją. Marszałek zmu- 
szony jest wobec tego skonstatować zu- 
pełną równość wszystkich przemawiających 
i mających prawo przemawiać w Izbie. 
Dlatego też apeluje do całej lzby i do ławy 
rządowej, aby obie strony poczuwały się 
do tego, żeby nie używać ubliżających so- 
bie wzajemnie i obraźliwych wyrażeń. Po 
tym incydencie pos. Pluta i Kiernik spro- 
stowali zarzuty pos. Sanojcy dotyczące 
rzekomych nadużyć tych posłów przy par- 
celacji. Na tem rozprawy zakończono. 
Następne posiedzenie jutro o godz. 11-tej 
rano, в 
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Žycie gospodarcze. 
Badanie rentowności drobnych gospodarstw. 

Ministerstwo Reform Rolnych zwróci- 
ło się do Związku Rolniczych Zakładów 

Doświdadczalnych Rzeczypospolitej Polski 
z projektem zorganizowania badań nad po" 
trzebami i kosztem urządzenia gospodarstw 

powstałych w wyniku przebudowy ustro- 

ju rolnego. Badania te miałyby być poprze- 
dzone w drodze zastosowania w całym 

szeregu tych gospodarstw jednolitego Sy” 

stemu zapisów rachunkowych. 

Projekt ten stanowi próbę przeniesie- 

nia na polski, stosowańych z dużem po- 

wodzeniem przez szwajcarski Związek Włoś- 

cafńiski metod badania rentowności drob- 

nych gospodarstw. : 
Punktem wyjścia projektu jest dąże: 

nie do zbadania rentowności poszczegól- 

nych działów organizacji drobnych gospo- 

darstw oraz oświetlenie znaczenia różnych 

metod pracy. Obok tego chodzi o wy: 

świetlenie roli spełnianej przez różne го- 

dzaje kredytów, udzielanych obecnie drob- 
nym gospodarstwom. 

Pozatem projekt ten ma na względzie 

także pewne cele wychowawcze. Chodzi o 

ożywienie gospodarzy rolnych tym samym 

duchem, którym są oOżywieni kierownicy 

nowoczesnych zakładów przemysłowych, 
duchem ciągłej kalkulacji, ciągłago  obli- 

czanis strat i zysków, ciągłego dążeria do 

osiągnięcia w drodze jaknajmniejszych na- 

kładów jaknajwiększych rezultatów. Psy- 
chika tego rodzaju jest bowiem jednym z 

zasadniczych warunków postępu w gOSpo0- 

darce współczesnej. 
Te- badania i obserwacje w związku 

z organizacją szeregu drobnych gospodarstw 

Ministerstwo pragnęłoby przeprowadzić przy 

pomocy zakładów doświadczalnych. 

Dla umeżliwienia przeprowadzenia tej 
akcji Ministerstwo przewiduje zaangażowa- 

"nie przez Zakłady specjalnych inspektorów 

rolnych, którzy wchodziliby w skład per- 

sonelu Zakładu, utrzymywaliby stały kon- 

takt z pracami Zakładu, oraz korzystaliby 
z ogólnego kierównictwa i wskazówek Dy- 

rekcji Zakładu przy wykonaniu projekto- 
wanych prac. Umożliwi to wykorzystanie, 
sropularyzowanie i zastosowanie w życie 

zdobytej przez Zakłady sumy deświadcze- 
nia w dziedzinie techniki rolniczej oraz 
organizacji praktycznego rolnictwa; jedne- 
cześnie znakomicie rozszerzy zakres wpływu 
Zakładów Naukowo - Doświadczalnych na 
zaniedbane dotychczas w Polsce dziedziny 
rolnictwa praktycznego. Ministerstwo uwa- 
ża, że inspektor winien objąć stałą opieką 

ogólną conajmniej 8 wsi (możliwie większe 

ugrupowania) scalonych lub powstałych z 

parcelacji; w każdej wsi należałoby wziąć 

pod zupełnie już Szczegółową opiekę z 

prowadzeniem rachunkowości włącznie oko- 
ło 3 gospodarstw różnych typów: 

a) gospodarstw pełnorelnych dosyć 
dużych, gdzie cała rodzina właściciela włącz- 

nie z dziećmi znajduje zatrudnienie iutrzy- 
manie; be 

b) gospodarstwa © tyle samodzielne, 
źe ojciec i matka znajdują pełne zatrudnie- 
nie i utrzymanie dla siebie we własnem 

gospodarstwie, lecz dorosłe dzieci muszą 
już szukać innych terenów pracy; 

c) gospodarstwa niesamodzielne, gdzie 
nawet gospodarz i jego żona nie mają 

możności pełnego wyzyskania swojej pracy 
i muszą dorabiać ma utrzymanie poza 
własnem gospodarstwem. 

Byłoby pożądane, aby wsie zostały 

wybrane w różnych stadjach organizacji 
gospodarczej, poczynając od takich, które 

dopiero rozpoczynają zagospodarowywanie 
się na otrzymanych terenach, gdyż w tych 

najłatwiej przychodzi i najbardziej jest po- 
żądana wszelka pomoc organizacyjna. 

We wszystkich gospodarstwach obję< 

tych szczegółową opieką winna być pro- 
wadzona Ścisła rachunkowość według Sy- 
stemu przyjętego przez Wydział Ekon. Roln. 
Drobnych Gospod. Wiejsk. przy Instytucie 
w Puławach, przyczem układ z właścicielem 
gospodarstwa winien być w ten sposób 
zrobiony, aby mógł on korzystać z dobre- 
dziejstw opieki, o ile podda się kierunko- 
wi Zakładu i zobowiąże się tak prowadzić 
zapisy rachunkowe, aby było możliwe pra- 
widłowe sporządzanie rocznych zamknięć i 

zestawień rachunkowych. 
Niezależnie od korzyści bezpośredniej 

porady rolniczej ze strony inspektora iza- 

kładu, właściciele gospodarstw wybranych, 

jako objekt tegorocznej pracy, korzystaliby 
z pierwszeństwa w różnych rodzajach kre- 
dytów, jakiemi rozporządza Ministerstwo 
wraz z Bankiem Rolnym. Stworzy to mo- 
żliwość zaobserwowania rentowności kre- 
dytów rolniczych. 

Aby całą akcję pozostawić na zdro- 
wym gruncie realnego zainteresowania 
właściciela gospodarstwa, działającego pod 
wpływem zrozumienia własnego interesu, 
Ministerstwo uważa za niezbędne, aby kie- 
rownik gospodarstwa był jego istotnym 
właścicielem, zaangażowanym w dosyć 

-. znacznym stopniu posiadanemi własnemi 

środkami o organizowanem gospodarstwie. 

Niezależnie od wyż. wspomnianych 
korzyści Ministerstwo w celu zachęcenia 

rolników do dokładnej pracy przewiduje 

wyznaczenie na okręg objęty działalnością 
zakładu dwóch nagród 1000 i 500 zł. dla 
gospodarstw objętych opieką, które prze- 
prowadzą najlepiej zapisy rachunkowe i 
największy efekt wydadzą po ukończeniu 
roku pod względem podniesienia kultury 
rolnej i organizacji gospodarstwa. 

Gospodarstwa te winny być trakto- 
wane jednocześnie jako objekty demon- 
stracji i nauczanih dla bliższych i dalszych 

i - 

La: wii. Z SE > z 

WILE N S<K 
  

sąsiadów, zatem niezależnie od poprzed- 
nich warunków właścicieli gospodarstwa 

miałby obowiązek demonstrowania i obja- 

šnienia przeprowadzonych ulepszeń w swo- 

jem gospodarstwie. Jednocześnie inspektor 

rolny możliwie za każdą swoją bytnością 

w danej wsi winien udzielać interesującym 
się rolnikom wskazówek i porady odnośnie 
organizacji ich własnych gospodarstw. 

W celu wzmocnienia wpływu tej akcji 
na resztę drobnego rolnictwa na terenie 

działalaości Zakładu Doświadczalnego na: 
leżałoby przewidzieć uformowanie miejsco- 

wych komisyj sąsiedzkich na terenie każ- 
dej wsi, oraz jednej komisji na terenie po- 
wiatu (może nią być Komisja Rolna Sej- 
miku). 

W ten sposób na dosyć obszernym 
terenie działania Zakładu Doświadczalnego 
powstałby szereg punktów, które przy sta- 
łej i szczegółowej opiece posunęłyby się 

naprzód zarówno pod względem produkcji 
rolniczej, jak i zorganizowania zbytu pro- 

duktów rolnych — punkty te promieniowa- 
łyby w przyszłości na okolicę pod wzglę- 

dem swej kultury rolnej i społecznej. 

Ministerstwo Reform Rolnych uważa, 
iż konieczne jest najszybsze załatwienie 
przygotowań do akcji a zwłaszcza zaan- 

gażowanie inspektorów, gdyż przed 1. VII 

b. r. winien być dokonany nietylko wybór 

wsi i gospodarzy, zaopatrzenie ich w druki 

do prowadzenia rachunków, lecz też i od- 

powiednie przyuczenie ich do tej pracy, 

winien być zrobiony dosyć skomplikowany 
opis gospodarstwa i inwentarza. W tym 

celu inspektorzy przed rozpoczęciem pracy 

rachunkowej przejdą odpowiedni kurs ra" 

chunkowy w Warszawie (około 5 dni), na 
którym obznajmią się z metodami i zasa- 

dami prowadzenia rachunkowości przez 

W. Z. R. D. G.P. oraz wezmą udział w 
prawidłowem zrobieniu opisu gospodarst- 
wa i inwentarzy w jednem z gospodarstw w 

pobliżu Warszawy. Niezależni od powyższe” 

go kursu każdy z inspektorów musi przejść 
siedmiodniową praktykę w najbliższem biu- 
rze rachunkowem, prowadzącem rachunki 

ij zamknięcia w drobnych gospodarstwach 
dla W. Z. R. D. G. W. przy instytucie Pu- 
ławskim. 

Inspektorzy rolni winni posiadać wyż- 

sze wykształcenie rolnicze oraz taką prak- 
tykę rolniczą, która da im możność przy 

wykorzystaniu doświadczenia zakładu, rac- 

jonalnie pokierować pracą drobnych go- 

spodarstw rolnych, oraz jasno operować 

rachunkowością rolniczą. Wymaga to zna- 
jomości miejscowych warunków rolnictwa 
j umiejętności współpracy z Judnością wiej- 

ską, gdyż niewątpliwie powodzenie całej 
akcji będzie zależało od umiejętnego wzbu- 
dzenia zavfania ludności. 

Min. Ref. Roln. pragnęłoby ustalić 
normy kosztów całej akcji. Zależnie od 
ilości wykonanej pracy i jej efektu. Mini- 
sterstwo zdecydowane jest poświęcić ryczał- 
towo na jeden punkt obejmujący na tere- 
nie jednego zakładu 24 do 30 gospodarstw 
o 7 — 8 wsiach sumę do wysokości 
15000 złotych. 

Wynagrodzenie inspektorów rolnych 
winno być w pewnym stopniu proporcjo- 
nalne do osiągniętego efektu pracy w dzie- 

dzinie podniesienia produkcji rolnej na te- 
renie ich działania. | 

Projekt przewiduje istnienie dwóch 
stopni komisyj: 1) Komisji Centralnej, 2) 
Komisyj powiatowych. 

Centralna komisja składa się z 1) 

przedstawiciela Związku Roln., Zakładów 
Doświad. R. P. 2) przedstawiciela wydzia- 
łu Z. R. D. G. W. w Puławach. 3) dele- 
gata Min. R. R. 4) delegata Min. Rolnictwa. 

Komisje powiatowe składałyby się 
z 1) kierownika Zakładu. 2) inspektora 
rolnego. 3) przedstawiciela Sejmiku. 4) 
przedstawicieli spółdzielczych instytucyj rol- 
niczych danego powiatu. 5) komisarza 
ziemskiego. 

_Na Ziemisch Wschodnich Rzeczypo- 
spolitej projekt przewiduje pociągnięcie do 
tej akcji Zakładów Doświadczalnych: w 
Sarnach, Łucku i Bieniakoniach. X. 
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Walny zjazd delegatów Związku Rółek 
i Organ. Roln. z. wileńskiej. 

W doiu wczorajszym rozpoczął się 
doroczny zjazd Związku Kółek i Organ. 
Roln. z. wileńskiej. 

Na zjazd przybyło szereg przedstawi- 
cieli wszelkich organizacyj rolniczych, jak: 
Kółek Rolniczych, Kas Spółdzielcz., Spół- 
dzielń Rolniczo: Handl., Mieczarń Spółdz. 
it. p. O godz. 8 odbyło się nabożeństwo 
w kościele św. Jakóba, poczem udano się 
do sali Klubu Kupieckiego (Mickiewicza 
33a), gdzie p. prezes Agito Kół. i Org. 
Roln. senator Trzeciak, zagaiwszy Obrady, 
powołał do Prezydjum p.p. Bukowskiego, 
jako przewodniczącego, Bortkiewicza i Ro- 
baszewskiego, jako asesorów, Oraz Kru- 
kowskiego i Pileckiego, jako sekretarzy. 

Następnie głos zabrał obecny na zjeź- 

dzie p. wojewoda Raczkiewicz, podkreśla- 
jąc skuteczne wysiłki obecnego rządu nad 
podniesieniem życia gospodarczego, prze- 
znaczając na to duże kredyty, oraz współ- 
działając z samorządami terytorjalnemi. 

W imieniu P. Banku Roln. przemó- 
wił dyrektor tegoż Banku p. Maculewicz. 
Wskazał on na przywiązywanie dużej wagi 
ze strony czynników miarodajnych do ob-   rad zjazdu, reprezentującego większość lu-   dności. P. dyrektor jest zwolennikiem współ- 

gół, a drobnego i średniego rolnika w 
szczególności. 

Następnie p. prezes Urzędu Ziemskie- 
go mówił 0 konieczności przebudowy 
ustroju rolnego. › 

Po przemówieniach p. Wacław Ła* 
stowski dyrektor Wileńskiej Rolniczej Sta- 
cji Doświadczalnej w Bieniakoniach, wy” 
głosił referat, w którym zastanawiał się 
nad sposobami podnłesienia rolnictwa па 
podstawie dotychczasowych doświadczeń. 
Jest rzeczą pewną, że na najgorszych zie” 
miach można podnieść wydajność gle- 
by o 50—100 proc. Chodzi tylko o pod- 
niesienie fizycznego stanu naszych pól, i 
oświaty rolnika. 

Jak bardzo przyczynia się do zwięk- 
szenia wydajności np.: odwodnienie pól, 
drenowanie, zaoranie miedz, będących sie- 
dliskiem posożytów i grzybów — niech 
świadczy o tem fakt, że w Poznańskiem 
przeciętny urodzaj wynosi 45 pudów, pod- 
czas, gdy u nas przy zachowaniu wszel- 
kich innych warunków osiąga się zaledwie 
38 do 40 pud. O konieczności zaś używania 
sztucznych nawozów chyba już mie trzeba 
mówić. Lecz i tutaj należy się zapoznać 
praktycznie, doświadczalnie z ich używa- 
niem, najlepiej na drobnych kawałkach 
ogrodu. . 

Niemniej ogromne znaczenie dla 
zwiększenia wydajności produkcji rolnej 
ma odpowiedni dobór nasion. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że w zależ- 

ności od klimatu, właściwości ziemi i t. p. 

niekażde, skądinąd dobre, ziarno przynie- 
się dodatni rezultat. 

Tutaj konieczne są fachowe wskazów- 

ki, oparte na doświadczeniu. Wy- 

suwa się tutaj konieczność istnienia stacyj 

doświadczalnych, jak to ma miejsce w Bie- 
niakoniach. 

Stacja powyższa zdołała już wytwo- 
rzyć pewien gatunek zboża, które na na 

szych północno-wschodnich ziemiach daje 
najlepsze plony. 

Wogóle przy sprowadzaniu nasion 
należy być bardzo ostrożnym, gdyż zdaża” 
ły się niejednokrotnie zarażenia, jeśli już 
nie gleby (co ma miejsce w części Poz- 
nańskiego i na Śląsku), to samego pro- 
duktu. To też jest rzeczą wskazaną, by ku- 
pować nasiona i narzędzia za pośrednict- 
wem spółdzielń i kółek rolniczych. 

Wogóle niewiele jest wykorzystanych 
możliwości produkcyjnych. Taki np len 
z nad Dziśnienki jest u mas całkowicie 
niedoceniany. A przecie ten sam len jest 
rozchwytywany na rynkach zagranicznych, 
jako produkt łotewski i jako taki, pod 

zmienioną jeno nazwą, wraca do Polski 
po cenach, Oczywiście, znacznie wyższych. 
Oprócz tego p. referent wypowiedział cały 
szereg innych praktycznych wskazówek 
zachęcając gorąco przytem do ich wypró- 
bowania na małych kawałkach gruntu. 

Następnie szereg osób wystąpiło z 

zapytaniami, które w większości dotyczyły   wyników doświadczeń w  Bieniakoniach 

©     

Po wyczerpującej dyskusji na ten te- 
mat, przystąpiono do odczytania powital- 
nych depesz z Warszawy. 

Następnie wysłano depeszę do p. Pre- 
zesa Rady Ministrów Marsz. Piłsudskiego, 
składając w niej wyrazy hołdu i przywią- 
zania za Jego skuteczną i gorliwą pracę 
nad podniesieniem stanu gospodarczego 
Polski. 

Zkolei nastąpiło odczytanie protokółu 
z poprzedniego zebrania, poczem przystą- 
piono do sprawozdania z działalności 
Związku Kółek i Organizacyj Rolniczych 
Z. Wileńskiej za rok 1927. 

Działalność Związku w ubiegł. roku 
dałaby się podzielić na kilka działów: 

W dziale oświatowym zorganizowano 
cały szereg kursów, zarówno hodowlanych, 
rachunkowości rolnej, jak i organizacyj 
gospodarstw rolnych. 

Pozatem prowadzono ożywioną pro- 
pagandę przez Odczyty i wykłady, wystawy 
i pokazy rolnicze. Niemałe usługi oddał | 
tutaj „Tygodnik Rolniczy*. 

W dziale rolnym organizowano racjo- 
nalną uprawę, zakładano gniazda nasienne 
oraz ułatwiano nawożenie. Na podkreślenie 
zasługują tu stacje czyszczenia zboża, któ- 
re winny powstać przy kółkach rolniczych. 

W dziale hodowlanym związek urzą- 
dzał szereg pokazów hodowlanych oraz 
mnóstwo innych imprez mających na celu 
podniesienie hodowli trzody. 

W dziale pszczelniczym przeważały 
odczyty i pogadanki, gdyż małe kredyty i 
brak ludzi nie pozwalają na rozszerzenie 
tego działu. 

W ogrodnictwie zajmowano się mię- 
dzy innemi sprowadzaniem drzew i krze- 
wów owocowych. Przyczem daje się da- 
tkliwie odczuć brak własnych szkółek, któ- 
re mogłyby i powinneby powstać przy 
współudziale sejmików. 

* Bardzo ważne znaczenie dla zracjo- 
nalizowania produkcji rolnej ma prowadze- 
nie rachunkowości. 

Pozwala ono określić, w jakim kie- 
runku i o ile ma pójść produkcja: hodo- 
wlanym, czy zbożowym. 

Wogóle zaś potrzebna jest stała o- 
pieka w organizacji gospodarstw, któraby 
przyczyniała się do powstawania jaknaj- 
większej ilości gospodarstw przodujących. 

Po przerwie obiadowej przystąpiono 
do zakończenia sprawozdania z dzialal- 
ności Związku za r. 1927, oraz do odczy- 
tania sprawozdania komisji rewizyjnej. 

Wreszcie na zakończenie p. Ludwik 
Maculewicz, dyrektor Oddziału Państw. 
Banku Roln. w Wilnie wygłosił referat in- 
formacyjny o kredytach rolnych. Ze wzglę- 
du na nadzwyczaj ciekawą treść tego refe- 
ratu postaramy się go podać osobno. 

Po zapytaniach i odpowiedziach do- 
tyczących powyższego referatu, zebrani de- 
legaci udali się na przedstawienie do „Te- 
atru Polskiego". 

Dziś dalszy ciąg zebrania o godz. 8 
rano. p. d. į, 

  

Wiešci i obrazki z kraju. 
O teatr w Grodnie. 

Wiceprezydent miasta Grodna p. Ka- 
zimierz Łaszkiewicz udzielił naszemu ko- 
respondentowi informacyj na temat Gro- 
dzieńskiego Teatru Miejskiego. 

— Nie wskazanem jest — mówi p. 
wiceprezydent — ażeby w sezonie przysz- 
łym teatr miejski pozostawał w administra- 
cji Magistratu. Raczej za słuszną należy 
uważać myśl powierzenia teatru inicjatywie 
prywatnej. W przeciągu ośmiu miesięcy 
bieżącego sezonu, teatr miejski pod dyrek- 
cją p. Skąpskiego przyspożył Magistratowi 
około 105 tysięcy deficytu, podczas, kiedy 
subsydjum, udzielane teatrom poprzednim, 
nie przekraczało za takiż okres czasu 45 
tysięcy złotych. ` 

O tem, ažeby p. Skąpski nadal admi- 
nistrował teatrem miejskim z ramienia 
Magistratu nie może być mowy. 

Na pytanie, ile jest prawdy w obie- 
gających wersjach ma temat ewentualnej 
symbiozy Osterwa — Skąpski, p. wicepre- 
zydent uchyla się od odpowiedzi zdecydo-   wanej, daje natomiast do zrozumienia, że 

wie © koncepcji objęcia teatru grodzień- 
skiego przez p. Osterwę z tem, że kierow- 
nictwo teatru zostałoby powierzone p. 
Skąpskiemu. 

— Czy pan prezydent uważa tę myśl za 
szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji? 
Czy poderwany autorytet p. Skąpskiego 
nie odbije się fatalnie na samej frekwencji 
widzów i czy nie obniży to poziomu teatru? 

— Chciałbym, żeby teatr stanął na 
poziomie możliwie wysokim. Na teatr taki, 
jak obecnie, szkoda pieniędzy. Wolelibyśmy 
dawać pieniądze na teatr istotnie europejski 

— Czy pan prezydent nie bałby się 
powierzenia teatru p. Osterwie? Czy nie 
sądzi pan, że znów się powtórzy zjawisko, 
obserwowane w poprzednim sezonie, iż na 
eksperymentalnych przedstawieniach „Re- 
duty* panowały przerażające pustki? 

— Teatr w Grodnie winien prócz 
sztuk poważnych wystawionych z prawdzi- 
wą maestrją, dawać również repertuar 
lżejszy dla szerszych mas. 

Mord polityczny. 
U zbiegu ulic Dominikańskiej i Wileńskiej w | 

Grodnie nieznany osobnik na oczach wywiadowcy 
policyjnego Ejsmonta zastrzelił Gierasima Miruka, 
poczem rzucił się do ucieczki. Wywiadowca Ejs- 
mont ścigał zabójcę aż do ulicy Fabrycznej, jed- 
nakże nie zdołał go zatrzymać. Zabójca, ucieka- 
jąc porzucił rewolwer dziewięciostrzałowy i laskę. 

Zachodzi przypuszczenie, że zabójstwo ma 
pedłoże polityczne. Miruk bowiem w sterach ko" 
munistycznych, z któremi był w kontakcie, ucho- 
dził podobno za konfidenta policji politycznej. 
oz tło zbrodni dotychczas wyjąśnione nie 
zostało. 

Tajemniczy wypadek. 
Onegdaj na Mereczance przepływało 8] 

Wschodnich. W pewnym momencie, gdy tratwy 
przepływały w pobliżu strażnicy litewskiej Holmy 

tratw drzewa litewskiego, spławianego do aty 
Wolmara, niespodziewanie obstrzelane zostały 
przez pograniczną płacówkę litewską. Jeden z 
flisaków został ciężko ranny. 

Huragan w powiecie mołodeczańskim. 
Nocy onegdajszej w powiecie mołodeczań- | bardzo poważnie uszkodzonych zostało zgórą 60 

skim szalał o nienotowanej dotychczas sile hu- 
ragan, wyrządzając okolicznej ludności ogromne. 
straty. Między innemi w okolicznych wioskach   

domów. Woda, która sięgałą do okien domów, 
porwała kilkanaście sztuk bydła. 

Postrzelenie kopisty. 
Onegdaj w rejonie strażnicy Kopciowo na 

pograniczu polsko-sowieckiem, został raniony wy* 
strzałem z karabinu żołnierz K. O. P. Grzegorz 

-.. Obrębalskiego postrzelono w chwili gdy się 
znajdywał w służbie. Według oświadczenia ranne- 

KRONIKA GRODZIEŃSKA. і 

go strzelano do niego od strony sowieckiej. Ba- 
danie lekarskie stwierdziło przestrzelenie lewego 
przedramia. Rannego odesłano do szpitala woj- 
skowego. Celem ustalenia sprawcy zamachu wszczę- 
to śledztwo. 

Program przewiduje: mszę w kościele 
— Dzień spółdzielczości odbędzie |tarnym, poświęcenie sztandaru spółdziel- 

się w niedzielę dnia 3 czerwca r. b. czego, pochód, akademię i t. p.   
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pracy Banku ze społeczeństwem, mając | oraz konieczności założenia większej ilości W skład komisji pochodowej dnia 

zawsze na względzie dobro rolnictwa nae- ; powyższych stacyj. weszli p.p.: major Młyniec, Włodarczyk, 
Krasiński, Rozwadowski, Zimnoch, Tokar- 
ski, kapt. Medeksza, Kontrym i inni. 

— Sprawa Zaniewskiej. Urzędniczka Magi- 
stratu Zaniewska oskarżona © przywłaszczenie 
Opłat czynszowych za wydzierżawiane objekty 
miejskie, stanęła przed Sądem Okręgowym w 
Grodnie. W dochodzeniu wstępnem oskarżona - 
przyznała się do nadużyć pieniężnych na kwotę 
6.087 zł. 35 gr. oraz do fałszowania podpisów. 
W przewodzie sądowym okszało się, że Zaniew- 
ska popełniała nadużycia, dzięki niepraktykowa- | 
nemu wprost brakówi Kontroli i że były wice- 
prezydent wiedział już o poprzednich nieetycznych 
postępkach Zaniewskiej, a mimo to powierzał jej 
odpowiedzialne stanowisko w rachubie. 

Biorąc pod uwagę młody wiek oskarźonej 
(17 lat) Sąd skazał Zaniewską na 6 miesięcy wię- 
zienia z zawieszeniem na dwa lata. С 

— 3 czerwca niedziela: 
Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Bieg naprzełaj o puhar Przychodni Czerwonego 
Krzyża w Grodnie, godz. 12 m. 30. Oględziny 1е- 
karskie zawodników godz. 10 m. 30. 

Muzeum państwowe otwarte od godz. 11 
do 1-ej pp. 

Koncert orkiestry wojskowej w ogródku 
Starego Zamku od godz. 12 do 2. 

a = Skidlu poświęcenie Domu Policyjnego 
odz. 1. 

Kina grodzieńskie: Apolio — „Zamach“, 
Palące — „Gehenna miłości*, Polonja — „Dzieje 
króla miłości". | 

KRONIKA NOWO-WILEJSKA. 
— Egzamina w gimnazjum N. Wilejskiem. 

Dyrekcja gimnazjum św. Kazimierza w Nowej 
Wilejce podaje do wiadomości, że egzaminy wstęp- 
ne do klas 4, 5, 6 i 7 rozpoczną się dn. 18 czer- 
wca 0 godz. 8. Termin składania podań upływa 
z dn. 10 czerwca r. b. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 
— Sprawa szkoły rzemieślniczej w 

Mołodecznie. Dzięki interwencji „Kurjera 
Wileńskiego" oraz przychylnego ustosunko- 
wania się Dyrekcji Monopolu Spirytusowe- 
go w Wilnie — Sejmik Mołodeczański ma 
zapewniony plac pod budowę szkoły rze- 
mieślniczej w Mołodecznie. 

Ludność powiatu mołodeczańskiego, 
która od początku powstania projektu bu- 
dowy tej szkoły żywo interesowała się lo- 
sem dawnych ruin pomornopolowych, oraz 
placu niezabudowanego, należącego do Dy- 
rekcji Monopolu Spirytusowego — z praw- 
dziwem zadowoleniem przyjęła oświadcze- 
nie tejże Dyrekcji w Wilnie, o przekazaniu 
placu Sejmikowi Mołodeczańskiemu pod 
budowę szkoły rzemieślniczej. 

Komitet budowy tej szkoły — na cze- 
le z energicznym i nadzwyczaj uspołecz- 
nionym przewodniczącym — ppłk. Sztabu 
Generalnego p. Ludwikiem Bociańskim — 
aczkolwiek zdaje sobie doskonale sprawę z 
całego ogromu trudności, stojących na dro- 
dze do zrealizowania tego projektu —tem — 
raźniej i z większym zapałem zabiera się | 
do pracy. 

Protektorat nad budową szkoły rze- 
mieślniczej w Mołodecznie przyjął pan wo- 
jewoda Raczkiewicz, który również żywo 
interesuje się tą sprawą i ze swej strony 
przyrzekł jak najdalej idące i czynne po- 
parcie. — W najbliższych dniach wypusz- 
czone zostaną t. zw. „cegielki“ na ogólną © 
sumę 700.000 złotych, która to kwota po- 
trzebna jest na wybudowanie i uruchomie- 
nie szkoły. "R | 

Początkowy projekt uruchomienia 
szkoły o charakterze niższego zakładu na- | 
ukowego został częściowo zmieniony i | 
obecnie opracowuje się projekt budewy 
średniej szkoły rzemieślniczej z działami: — 
meljoracyjnym, mierniczym, budownictwa i 
architektury, oraz drogowy. Jeśli się weź- 
mie pod uwźżgę, iż w całej Polsce a w | 
szczególności na Ziemiach Wschodnich od: — 
czuwa się ogromny brak ludzi wykwalifi- | 
kowanych w wspomnianych kierunkach— | 
przy jednoczesnym wprost szalonym wzroś- | 
cie prac w tych dziedzinach — to projekt 
ten należy przyjąć jako jeden z najbardziej 
odpowiednich. _ 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i | 
Oświecenia Publicznego, które w bieżącym — 
roku budżetowym przewiduje około. 20 mili. | 
złotych na budowę szkół, winno przyjść w | 
tym wypadku z jak najdalej idącą pomocą — 
materjalną, aby jak w najbliższym czasie | 
umożliwić zrealizowanie tak pożytecznego | 
dla całego kraju — projektu. 

Sejmik  Mołodeczański postanowił © 
przyjść z odpowiednią pomocą materjalną 
celem zapoczątkowania prac, oraz przygo- | 
tować parcelę pod budowę gmachu. — 

KRONIKA SMORGOŃSKA. | | 
— Sport w Smorgoniach. W poniedziałek 

28 maja odbył się tu mecz piłki nożnej między | 
drużyną żydow.—Smorgonie, a drużyną „Staszo-- 
mer*—Oszmiana. | © 

Wynik 3:0 (Smergonie—Oszmiana). 
Sędziował Wł. Dabrys. | 
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'| POWIEŚĆ REGJONALNAI 

„MAMIENICH 
u DŻTRĄ BRAMĄ 

WAŃDY.MIEDZIAŁKOWSKIEJ-DOBACZEWSKIEJ. 
Cena zł. 3,50. | 

Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach i w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego". 
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j———| Dziś; Marcelina. 
Sobota | Jutro: Świętej Trójcy. 

2 Wschód słończ-—g. 2 m. 56 
czersca | Zachód z & 19 m.36 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. I. VI. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 757. Temperatura średnia 

+4 С. Opad w milimetrach 21. —Wiatr przewa- 
żający północny. Pochmurno. Deszcz .Maksimum 
ma dobę-|- 7 C. 

Tendencja 
śnienia. 

barometryczna — wzrost Ci- 

URZĘDOWA. 

— Wyjazd p. wojewody. Projektowany w 

dniu che a isa p. wojewody Raczkiewi- 

cza mą inspekcję został wstrzymany. P. wojewo- 

da udaje się dziś do Warszawy na zjazd wojewo- 

dów. Obrady zjszdu potrwają kilka dni. Korzy- 
stając ze swego pobytu w Warszawie p. wojewo- 

da poruszy sprawę wyasygnowania dla wojewódz- 

twa wileńskiego dalszych kredytów na odbudo- 
wę. Powrót p. wojewody nastąpi w końcu przy- 
szłego tygodnia. 

MIEJSKA. 

' — Posiedzenie Rady Miejskiej. We czwar- 
tek 14 b. m, odbędzie się posiedzenie Rady Miej- 
Bał zorzałak dzienny posiedzenia podamy w 
najbliższych dalach. 

— Posiedzenie Komisji Ogrodowej. W 
poniedziałek 4 b. m. w lokalu Magistratu m. Wil- 
ną O godz. 8 wiecz. edbędzie się posiedzenie 
miejskiej komisji ogrodniczej. Na porządku dzien- 
п je szereg spraw, związanych z upo- 
rzędk łaa Saitas, placów i skwerów 
miejskich. 

— Ofiary na szkoły białoruskie. Bialoru- 
ski Instytut Gospodarki i Kultury zwrócił się 
do Starostwa Grodzkiego z prosbą o zezwolenie 
przeprowadzenia w dniu 22 b. m. kwesty ulicznej 
na szkoły białoruskie. 

SAMORZĄDOWA. 

bory do Rady Wojewódzkiej, W wy- 
niku ostatnich wyborów weszli do Rady Woje- 
ps powiatów oszmiańskiego p. Zieliński 
iz wskiego p. Kwinto. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sobótka. Dzis w Ogaisku Akademickiem 
odbędzie się „Sobótka”, początek o godz. 10 
wiecz. Trio. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzaminy wstępne w gimnazjum pań- 
stwowem im. Adama Mickiewicza w Wilnie do 
klaś: 1, II, IV i-V odbędą się pomiędzy 15 i 30 

cze! rb. Podania przyjmuje kancelarja £ me 
jum (ul. Dominikańska 3/5) w godzinach u- 

ch do klasy I do dnia 25 czerwca i do 
"kias: II, IV, i V do dnia 10 czerwca r. b. Egzami- 
ny do klasy I odbędą się w dn.27i28 czerwca r. b. 

= 

— 

     

Parter od 1 zł. Kino-Teatr 
UPIINGC 
„NGLIOŚ XX wieku we wspaniał. 

; i „t? ul. Wileńska 38. filmie erotycznym p. t 

KINO. 

POLONA” ” 

WOJSKOWA. 
— Pobór w pow. wileńsko-trockim. W dn. 

dzisiejszym kończy swe prace, dzisłająca w Wilnie 
Komisja Poborowa dla części powiatu wileńsko- 
trockiego. Od dnia 4—14 b. m. komisja poboro- 
wa urzędować będzie w m. Olkienikach. Do ko- 
misji tej winni zgłosić się poborowi zamieszkali 
na terenie gmin: olkienickiej, rudziskiej, kośniew- 
skiej i orańskiej, zaś od:16 do 26 b. m. komisja 
poborowa urzędować będzie w Wornianach dla 
gmin, worniańskiej, gierwiackiej i szumskiej. W 
dniach od 28 do 3) komisja poborowa, urzędują- 
ca w Wilnie dokona przeglądu poborowych, któ- 
rzy z jakichbądź przyczyn spóźnili się zgłosić do 
komisji poborowej. 

Z POCZTY. 
— Nowe agencje. Z dniem 12 maja b. r. 

została uruchomion: agencja pocztowa Sużany 
w pow. wileńsko-trockim. 

Z dniem I.VI r. b. została przemianowana 
agencja pocztowa Wilno 7 (Zarzeczna 26) na u- 
rząd pocztowy V klasy. : 

Z dniem 22 maja r. b. została uruchomio- 
na agencja pocztowa Dubica w pow. Brześć 
n/Bugiem. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Ogólne zebranie Chrz. Zw. Zaw. Sto- 
larzy i Cieśli. W dniu 3-go b. m. o godz. 12-ej 
m. 30, w lokalu Centrali Chrześc. Zw. Żaw. (ul. 
Świętojańska 3) odbędzie się ogólne zebranie 
członków Zw. Zaw. Stolarzy i Cieśli. Ze względu 
na doniosłość spraw obecność wszystkich jest 
konieczna. Między innemi będzie przedłożona do 
rozstrzygnięcia ogólnemu zebraniu sprawa pod- 
niesienia cennika. 

— Zebranie Chrz.Zw. Zawod, Piekarzy. W 
niedzielę 3.go czerwca r. b. o godz. 12 m. 30 w 
lokalu Centrali Chrześc. Zw. Zaw. (ul. Świętojań- 
ska 3) odbędzie się walne zgromadzenie człon- 
ków Chrześc. Zw. Zaw. Piekarzy. Na porządku 
dziennym sprawozdanie zarządu i komisji rewi- 
zyjnej, zastosowanie 8-mio Ki dnia pracy w 
piekarstwie, załatwienie kwestji bezrobocia, dy- 
skusja nad mającem wejść w życie rozporządze- 
niem o sądach pracy i t. p. bardzo ważne sprawy. 

Obecność wszystkich jest konieczna. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Posiedzenie komisji dozorczanej. Dnia 
5 b. m.:w Inspektoracie Pracy zostało wyznaczo- 
ne posiedzenie dozorczanej kęmisji polubownej 
mającej na celu zlikwidowanie "zatargów pomię- 
dzy dozorcami domowymi, a właścicielami domów. 

— Q zlikwidowanie zatargów w rolnictwie. 
W dniu 12 b. m. odbędzie się w Inspektoracie 
pracy posiedzenie komisji polubownej mającej 
na celu zlikwidowanie zatargów powstałych po- 
między robotnikami rolnymi z ziemianami w po- 
wiecie wileńsko-trockim. 

— Zakończenie strajku. Dnia 1 b. m. zos- 
tał zlikwidowany strajk robotników cukierniezych. 
Robotńicy otrzymali dodatek wyrównawczy, zwięk- 
szający ich dotychczasowe zarobki od 10%0—50%, 
Pozatem pracodawcy zgodzili się „zabezpieczyć   

Balkon 70 gr. 

lowych sal! Pikantne, wytworna, ekscentryczna, przepiękna BILLIE DOVE, jako panna 

Córka szatana. 

NA FALI ZYCIA 

swych robotników w Kasie Chorych. 

    

Kobiety, wino, śpiew! 

dziewczyny. Olšaiewajaca wystawa | 

PARTER OD 80 „GR. Dziś. Dramat w 10 akt. niezbadanych tajników duszy 
(Prawo M łości) Obraz rysuje nam jak matka sprze- 

raepiękta DOLOREŚ COSTELLO parazcka JOHNA iż kocha innego. W rolach tytułowych przepiękna DOL у partnerka 1 
- Mickiewicza 22. BARRYMORA, urocza BETTI BLYTHE, MALCOLM MAC GREGOR i WARNER OLAND, 

ё Nad program: Arcywesola komedja w 2 akt: „Antek czy nie Antek 
Początek seansów o godz. 5.30, 8, i 10.25 wiecz. 

„Kino : 

„Piecadilly 
Wielka 42. 

Dziewczę z huśtawki 

UWAGA: Po gruntownem odremontowaniu i odnowieniu całego gmachu OTWARCIE se- 
zonu letniego. Dziś dla otwarcia demonstzujesię najlepszy film sezonu 1928r. Poraz pierw- 
szy w Wilnie! Harry Liedtke i Ossi Oswald w najlepszych swoich kreacjach p. t.: 

wes. dramat w 12 wiełk. akt. Przepych i wystawa, 
erotyka i sensacja, Wesoła historja z nocnego życia 

Berlina. Wspaniały film grany z wielk. talentem i temperament, który Ossi Oswald oddaje, 
Nadprogram: Arcywesoła komedja w 4akt. Wielka orkiestra z Jazz-Bandem. Ceny nie pod- 

ARTYSTYCZNA. 

— Vi Doroczna Wystawa Obrazów i Rzeźb 
Wil. Tow. Artystów Plastyków otwarta codzien- 
nie w Pałacu Reprezentacyjnym (Plac Napoleona, 
wejście od Uniwersyteckiej drugie drzwi w głębi 
podwórza) od godz. 10 rano do 7 wieczorem. 

Z POGRANICZA. 

— Ruch graniczny. W ciągu ubiegłego ty- 
godnia na mocy doraźnie wydanych przepustek 
granicę polsko l tewską przskroczyto zgórą 3000 
osób, przeprowadzając około 1000 sztuk żywego 
inwenterza. 

— Nieudana ucieczka. Onegdaj na odcinku 
Wielkie Chutory petrol K. O. P-u zatrzymał 
dwóch podejrzanych osobników, kręcących się w 
strefie nadgranicznej. Jak się okazało są to ucz- 
niowie średnich szkół warszawskich, którzy usi- 
łowali zbiec do Rosji sowieckiej. 

RÓŻNE. 

— Odbudowa :gajówex. Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Wilnie opracowała projekt od- 
"dos na teranie swej dyrekcji wszystkich ga- 
jówek. 

Prace budowlane podjęte zostarą w najbliż- 
szym czasie. Roboty te będą prowadzone w przy- 
śpieszonem tempie tak, by jeszcze w r. b. wszy- 
stkie leśniczówki zostały odbudowane. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*, „Ostatnie 

występy Elny Gistedt, Wczorajsza premjera 
„Gwiezds filmu“ Kolla z Elną Gistedt w roli ty- 
tułowej nie zdołała pomieścić wszystkich zapaio- 
nych wielbicieli znakomitej artystki; widownia 
Teatru Polskiego okazała się na to zbyt szczupła, 

Dziś i jutro ostatnie dwa razy „Gwiazda 
filmu; będą to zarzzem dwa ostatnie występy El- 
ny Gistedt. 

— Teatr Rewja. „Złoty Raj* ul. Dąbrow- 
skiego 5. Codziennie rewja p. t. „Grunt się nie 
przejmować", Szereg piosenek, inscenizowanych 
skeczy Spiewno-balstowych i numerėw tanecznych 
składają się na program tej sympatyczneji pełnej 
humoru i werwy Rewji. 

Początek punktualnie o godz. 8.30 i 10.30 
wiecz. R ы d j k 

- PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 
Fala 435 mtr. 

SOBOTA 2 czerwca. 
11.20—11.40. Transmisja z Warszawy. „O  spół- 
dzielczości* odczyt z okazji „Dnia Śpółdzielczoś- 
ci* wygłosi p. Srczawińska. 12.00. Transmisja z 
Warszawy. Sygnał czasu i hejnał z wieży Marjac- 
kiej w Krakowie, komunikat lotniczo-meteorolo- 
iczny, oraz muzyka z płyt gramofonowych firmy 

$ Weksler w Warszawie ul. "Marszałkowska 132 
16.10—16.25. Muzyka z plyt gramofonowych firmy 
J. Weksler w Warszawie ul. Marszałkowska 132, 
16.25—16.40. Chwilka litewska. 16.40—16.55. Ko- 
munikat dla rolników w opracowaniu Tow. Rol- 
niczego. 17.00—17.45. Transmisja nabożeństwa z 
Ostrej Bramy na całą Polskę. 17.50—18.15. „Ką- 
cik dla pań” „Jadłospis obiadowy* Ela Bunclero- 
wa. 18.15—19.00. Audycja dła dzieci. „Przy ogni- 
sku" w wykonaniu zespołu dramatycznego roz- 
łośni wileńskiej. 19.00—19,25. Gazetka radjowa. 
9.25—19.35. Rozmaitości. 19 35—20.00. Transmisja 

  

  
Szał dancingów i ba- SUUNENNSELWAWNNI 

Zatonięcie jachtu luksusow, 
Szaleństwa i hulanki młodej 

z Warszawy „Radjokronika* wygłosi dr. Marjan 
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Stępowski. 20.15—22.00. Transmisja koncertu mu- 
zyki lekkiej z Doliny Szwajcarskiej w Warszawie. 
22.00—22.30, Transmisja z Warszawy. Sygnał cza- 
su, komunikaty P. A. T., policyjny, sportowy i in- 
ne. 22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z 
Warszawy. 

SPORT. 
Boks. 

Zawody bokserskie na fundusz 
olimpijski. 

W niedzielę, dnia 3 czerwca b. r. o godz, 
17 na boisku sportowem 6 p. p. Leg. na Antoko- 
lu odbędą się zawędy bokserskie erganizowane 
przez Wil, Okr. Związek Bokserski na rzecz Po!- 
skiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. 

„ Walki będą rozgrywane w wagach: muszej 
pidrkorej, koguciej, lekkiej, półśredniej, średniej 
i półciężkiej. 

Będzie to generalny trening przed spotka- 
niem bokserskiem Poznań — Wilno. 

Lekka atletyka. 
Przed startem © nsgrodę „Elektroluksu*. 

Drużynowy dziesięciobój o nagrodę Elek- 
troluksu, który zostanie rozegrany na Antokolu 
w dniu 3-VI o godz. 15 przed zawodami bokser- 
skiemi obudził duże zainteresowanie jako pierw- 
sza tego rodzaju impreza w naszem mieście. 
Przypuszczalnie będą startować 3 drużyny: Poe 
goń, Saperzy i A. Z. S. 

Pływactwo. 

Komunikat Wil. O. Z. P. 
; Na posiedzeniu Zarządu Wil. O. Z. P., 

które się odbyło w dniu 31-V b. r. zapadły na- 
stępujące uchwały: $ 

1) Okręgowe zawody pływackie postano- 
wiono Koršėnizomac ma jeziorze Trockiem. 

у 2) Termin mistrzostw przesunięto z 23 i 24 
czerwca na 6 i 7 lipca b. r. 

3) W związku z zapowiedzianym przyjaz- 
dem do Wilna zagranicznego trenera pływackie- 
go postanowione uruchomić szereg kursów pły- 
wackich, zadaniem których będzie podniesienie 
poziomu sportu pływackiego i przygotowanie 
kadr instruktorskich. 

4) Zawieszono w czynnościach sekcję pły- 
wacką A.ZS-u za niewykonanie zarządzeń Wil, 
O. Z. P. w sprawie rejestracji członków sekcji. 

Piłka nożna. 
Najbliższe zawody piłkarskie. 
W sobotę, dnia 2-VI o godz. 16.30 na boi- 

sku sp. 6 p. p. Leg. na Antokolu odbędą się za- 
wody o mistrzostwo klasy A, pomiędzy A.Z.S-em 
il p. p. Leg, w niedzielę o godz. 16.30 na boi- 
sku Makabi pemędzy Pegonią i Ogniskiem. 

Wyścigi konne. 
Dzień 2-gi. Piątek 1 czerwca r. b. 
Z, powodu tatalnej pogody, gdyż prawie be- 

zustannie padał deszcz i było djabelnie zimno 
publicznoś i zebrało się bardzo mało. 

ierwszej gonitwie z płotkami, dystans 
około 2190 mtr. pierwsza przyszła „Mignon“ wla- 
sność-grona ofic. 0 p. S. K. pod por. Bohdano- 
wicžem; drugi przyszedt 0 3 dlugosci „Ulan“, wla-   

Šwiatowej stawy 

į AKUMULATORY 
do radja, samochodów, siły, światła i t. p. 

z najlepszych materjałów wyrabia 

POLSKIE TOW. AKUMULATOROWE, 8. A. 
Wykonanie wykwintne, solidne, 
we Lwowie 1926 r. i Wystawie 

w Paryżu, 

Cenniki, kosztorysy, informacje odwrotnie darmo! 
Dla odsprzedawców wysokie rabaty! 

sność por. A exandrowicza pod właścicielem; trze- 

Biała k/ Bielska. 

Radjowej w. Krakowie 1927 r. Dyplomy 
hicago, Frankfurcie n/M. i t. d. 

cia „Ojra“, własność M S. W. pod rtm. Anto- 
niewskim. 

Czas 2.38 min, Totalizator nieczynny. 
Druga gonitwa płaska, nagroda 700 zł., dy- 

stans około 2100 mtr. 
Rz przyszedł „Herold*, własność gro- 

na ofic, 9 pe „ K. pod. Koreckim 
Drugim był o 2 dług. „Byle-Jaki* własność - 

puł. Karatjewa pod Siedleckim; trzecią była „E. 
skapada" pod Kempą—czas 2,98 m. totalizator 12. 

Trzecia gonitwa --Steeple-Chase nagroda 700 
zł., dystans około 3000 mtr. Pierwsza przyszła 
„Bandura“, por. Alexandrewicza pod właścicielem; 
drugi o 2 długości „Brawo”, własność grona ofic. 
21 p. uł. pod pór. Sucheckim; trzecia „Xalapa* 
własność mir. Falewicza, pod właścicielem; czwar- 
ta „Liberty“ pod por. Ignaczakiem. Czas 4,19 mtr. 
Totalizator 37. 

IV-ta gonitwa z płotkami 
Е Nagroda 700 zł, dystans około 2400 mtr. 

Pierwszy przyszedł „Magnat* własność grona o- 
ficerów 9 p. S. K. pod por. Bohdanowiczem; dru- 
#а była „Bajeczna*, własność rtm. Dowgiałło i 
por. Juścińskiego; trzecia „Wenecjanka“ p. St. Bro- 
nikowskiego pod por. Bobińskim, totalizator 14 zł. 

V-ta gonitwa płaska. 
Nagroda 500 zł., dystans 2100 mtr. Pierw- 

sza przyszła „Alfa II* własność por. Abramowicza 
pod Bewsem; drugi o 8 długości „Dunajec“ wlz- 
sność por. Donnera pod właścicielem; trzecia Mit- 
ta”, własność pułk. Karatiejewa pod Siedleckim— 
czas 2,30 min., totalizator 17. * 

VI ta gonitws— Steeple- Chase. 
Nagroda 1000 zł., dystans 3,200 mtr. Pierw- 

sza „Alba”, własność M. Ś. W. (4 p. uł.) pod por. 
Budzyńskim; drugą o pół długości „Umykaj Pol- 
moodie „pod por. Ignaczakiem, Najlepiej zapo- 
wiadający się „Caraibe* przewrócił się na prze- 
szkodzie z jeźdźcem por. Sucheekim. Mimo to 
bez jeźdźca koń pierwszy przyszedł, biorąc wszy- 
stkie przeszkody—czas 4,33 m., totalizator 16 zł. 

„ W niedzielę 3 czerwca odbędą się konkur- 
sy hippiczne dla podoficerów i wyścigi. Wyścigi 
zapowizdają sę b. zajmująco a to z tej przyczy- 
ny, że udział bedą brali takie asy polskiej kawa. 
lerji, jak płk. Rómmel i mjr. Pocieh, wielokro- 
tni zdobywcy nagród na koskursach międzynsro- 
dow?ch, AA kol jeźdźcy jak mjr. alewicz. 

5 rtm. Kapiszewski i inni. 

KINA i FILMY. 

„Na fali życia" 
(Kinem. „Polonja“). 

Niedobrze jak kino wkracza w nieswoją 
dziedzinę. Niedobrze jak „roki* teatr. Wychodzi 
wtedy rzecz niezręczna, nudna, nieszczera. Dlz- 
tego to tak fatalne zazwyczaj są na ekranie t. 
zw. „dramaty salonowe*. Rzecz, która dzięki ży: 
wemu słowu, którem poeta przez aktota z mae- 
„strją może operować — w kinie.zatraca wszel- 
kie swoje walory. 

Kinematograf — to „plain air", to działanie 
A to konie, auta, samoloty, góry, morza 

asy etc. 
Dlatego też najlepszą „kreacją”, wymienio- 

nego w nagłówku niniejszego artykuliku, filmu 
jest piękny yacht na falach wzburzonego morza 
w nocy. Bledną a> nim wszelkie inne (prócz 
lokomotywy chyba), nawet słynna Dolores del 
TA nawiasem mówiąc, ckliwa i jednostajna 

wielce. 
Scenarjusz niesłychanie banalny i b. kon-   

      

      
     
          

trwałe, Najwyższe odznaczenia na Targach Wschodnich 

sekwentnie w swoich niekonsekwencjach (para- 
doks)... naiwny. (sk). 

  

      głoszenia 
ю 

„Коцега Wileńskiego” 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3. 

      

  

     

  

     i złote medale 

     

  

  

Przedstawicielstwo, skład fabryczny, warsztaty reperacyjne, ładowanie akumul. Mieszkanie do wynajęcia 
od zara», świeżo odremon-    

     
     

   
         

   

    

MICHAŁ GIRDA 
elektrotechnik, b. technik i rewizor akumulatorów w „P. T. A.". 

WILNO, SZOPENA 8. 

1764 
towane, składające się z 
5 pokojów i kuchni przy ul. 
Chocimskiej 12, m. 1. Do- 
wiedzieć się tamże. 1730 

  wyższone. Początek cd g. 3.30, w Święta o £. l-ej. 

Od da. 30 maja do 3 czerwca r. b. włącznie będą wyświetlane filmy: 
„Pies 2 Huxville“ dramat z życia pewnego psa w 7 aktach. 

Reżyser: I. G. Blystone—w roli głównej nie- 
zrównany „ROLF* młody rywal słynnego Rin Tin-Tina. Nad program: „FABRYKA 

   
    

   

    

Miejski Kinematograt 

fultaralno-Oświatowy       
  

  

    

  

  

       
         

        

       

    
       

  

     

      
    

  
  

   

        

       

  

      

      

   

"SALA MIEJSKA DESZCZU*—komedja w 2 aktach. 2) „Arena ra A: =. W 
Kolorado, w 1 akcie. Orkiestra pod dyr. p. WŁ. Szczepańsk'ego. Kasa czynna od g. 5.30, w nie- 

(Ostrobramska 5) dziele i święta od godz ast, Pocziek seansów EZ A i święta o godz. OE N A SEZON 

Dziś i dni następnych ° ; : “ Kino Kolejowe е а bi « DRUKARNIA „PAX „Ognisko“ „Krzyžowa roga ko iety UL Św. IGNACEGO 5, WILNO | - (obok dworca | Wielki dramat w 12 aktach. W rolach głównych KONRAD VEIDT, WERNER KRAUSS, | 1 M Telefon Nr. 8-93. 
kolejowego). _. HARRY LIEDTKE, NADJA NAWIMOWA i iani. 1740 S WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY - otrzymaliśmy 

ž 3 DRUKARSKIE i INTROLIGĄTORSKIE Siwe włosy MZ RE uży- ROWERY towary najnowszych deseni ; i SZYBKO I DOKŁADNIE. 

ОННЕ оЕН KAZINIERZ RUTKOWSKI | sów, nie zawiera tłuszczu, ani osadu, nie brudzi prz ы “ | 

SKEAD i PRZEDSTAWICIELSTWO S ia SZR: ' Letnisk Dyrekcja Lasów Państwowych | SBUŻAN. Aió-ht a ini N. GLEZER, Żżćwsaaie. "16622 i I DOMAGAŁ i ELNISKO z Ni poszukuję wytwzli: 
к Ё_ MICKIEWICZA 15, Vis-a-vis Hot. Georgi Tl 482. D 7 s $ 8 ° „do a MN EO . ; „ Nr. ° 3 

r, o ECT — £ w WIELKA 47, telef. 1402. kim. od Werek. Dowie- S73! Osobowy, „ul. Wielka 6, adi 6 każdy kulka ny dom p с й ieć się: ul. Niemiecka 3, 9 * ' * sry eny niskie. Ceny niskie. t Uniewažnia się Dziękuję pani serdecznie „prenumeruje i czyta „K = adj ©. rb Ńr._SI6, Mankowiczówna De za dobrą radę KSIĄŻKI | AKUSZERKA  Pęf,stud. farm, U. Ś. B. 1756 
herbata F p BIRLIOTEKI-DOAV-POLSKIEGO ak k OKUSZKO Popierajcie _ maki A o Ee KARTANIE 5 TOriów ZA żr6-3068: _ — (Czy zapisałeś się na członka owi WE S | lest wyborna i niezastąpiona w smaku. 1761 ® FSZAWA-CNiNENA 61 - PK-0*— 577 š L. O. P. P.? chorych. Mostowa 25 6. Ligę Morska i Rzeczną. 

  

Bity zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*, 
== „ Naczel 2—3 ppoł.. Redaktor działu gó czej je od godz, 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca И | ЛнАга ВОНа А Te aujęator przymacje 0d 3772 poli Odd aaa 4 Ar SC dainis aigpodatezano nesyjasis 04 goóż. 10 49н03 ias EOWÓR PN nia c 
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