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BERLIN, 21. PAT. Na zasadzie 
„ dotychczasowych iniormacyj stwierdzić 
można, że socjaliści przeprowadzili do 
Reichstagu wszystkich swoich kandy- 
datów przywódców w okręgach. Pre- 
mjer pruski Braun, były pruski mi- 
nister spraw wewnętrznych Severing 
i prezydent dawnego Reichstagu Loe- 
be zostali w Okręgach wybrani. Z 
pośród ministrów  niemiecko-narodo- 
wych przeszedł minister spraw wę- 
wnętrznych Keudel w okręgu Frank- 
furtu nad Odrą, minister sprawiedli- 
wości Hergt na Dolnym Sląsku, 
minister rolnictwa Schiele w Magde- 
burgu, hr. Westarp w Poczdamie. 
Dałej wszedł również do parlamentu 
znany wydawca, właściciel Lokal An- 
zeiger i całego koncernu dzienników 
Oraz największej wytwórni filmowej 
niemieckiej Hugenberg. Stronnictwo 
centrowe przeprowadziło „kanclerza 
Marxa, ministra pracy i opieki spo- 
łecznej Braunsa, ministra iinansów 
Kochlera, przewodniczącego związku 
górników Wilbuscha oraz przywód- 
ców chrześcijańskich związków zawo- 
dowych Stegerwalda i Joesa. W okrę- 
gu kolońskim przeszedł również prze- 
wodniczący delegacji niemieckiej do. 
rokowań z Polską dr. Hermes. Nie- 
miecka partja ludowa przeprowadziła 
między innymi swego przewodniczą- 
cego p. Scholtza oraz ministra gospo- 
darki Curtiusa, który wybrany został 
w Badenji. Demokraci przeprowa- 
dzili przewodniczącego stronnictwa 
Kocha, byłego ministra spraw we- 
wnętrznych 'Kueltza i byłego ministra 
finansów Reinholtza. 

Mniejszości narodowe nie otrzy- 
mały ani jednego mandatu do sejmu 
pruskiego, tem samem Polacy stracili 
oba dotychczas posiadane mandaty. 

Według dotychczasowych obliczeń 
_ lista polskiej partji ludowej zdobyła 

przy wyborach do sejmu pruskiego 
56.834 głosy, z tego w okręgu opol- 

- skim 34,231, w okręgu wrocławskim 
—226 gł. na pograniczu tj, w okręgu 
Frankturtu nad Odrą 3.361 gł. dalej 
Pomorze dało przeszło 1.000 gł. Pru- 
sy Wschodnie — 4,710, Westialja — 
9,026 gł. Hanower—380 gł. Nadrenja 
3,909. Głosów mazurskich w Prusach 
Wschodnich było 365, litewskich 108, 
Duńczyków w _ Szleswigu-Holsztynie 
głosowało 2.156. Liczba głosów serb- 
Sko-łużyckich nie jest jeszcze znana. 

Ponieważ w głównym okręgu wy- 
borczym polskim t.j. na Sląsku Opol- 
Skim liczba głosów polskich nie do- 
sięgła sumy 40.000 potrzebnych . dla 
uzyskania jednego posła do sejmu 
pruskiego, mniejszość polska na Gór- 

nym Sląsku nie otrzyma posła z 
okręgu. Ponieważ zaś do uzyskania 
mandatu z listy państwowej potrzebne 
jest uzyskanie przynajmniej jednego 
posła z okręgu, przeto Polacy tracą 
dotychczasowe swe 2 mandaty, cho- 
<iaż ogólna liczba głosów oddanych 

w całych Prusiech wystarczy całko- 
wicie na otrzymanie jednego mandatu. 

Cała prasa stołeczna w dłuższych 
artykułach omawia wyniki wyborów. 

iększość dzienników w mniej wię- 
cej zdecydowanej formie liczy się z 
możliwością utworzenia wielkiej koa- 

licji pod przewodnictwem socjalistów. 
Lokal Anzeiger otwarcie przyznaje, że 

Straty  niemiecko-narodowych prze- 
Wyższają nawet najbardziej pesymi- 

Styczne przewidywania. Berliner Ta- 
geblatt wyraża przekonanie, że wobec 
wyników głosowania obecny gabinet 
Rzeszy poda się do dymisji już w 
ciągu dnia jutrzejszego. W końcu ty- 
godnia prawdopodobnie przybędą do 
Berlina przywódcy wszystkich stron- 
nictw. Podjęcia jednak rokowań po 
utworzeniu nowego gabinetu i nowej 
koalicjj spodziewać się można 
zdaniem Berl. Tagb. — dopiero po 
Zielonych Świętach. 

Berlin w czasie wyborów. 
Mimo ulewnego deszczu i szarugi, 

udział głosujących był Od najwcześ- 
niejszych rannych godzin niespodzie- 
wanie wielki, w niektórych  dzielni- 
cach, zwłaszcza na peryferjach miasta 
w Neukoeln i Lichtendori, oraz w 
północnej części Berlina udział gło- 
sujących dochodził do 90 proc. Wy- 
borcy, niezrażeni niepogodą stawali 
w ogonkach przed lokalami wybor- 
czemi, czekając na swą kolej. . 

Dzielnice robotnicze były udeko- 
rowane sztandarami i transparentami 
socjalistycznemi i  komunistycznemi. 
Ulicami przejeżdżały automobile, z 

których rozrzucano ulotki. : 
Wybory naogół miały przebieg 

Spokojny, jedynie w niektórych miej- 
scach dochodziło do starć między S0- 
cjalistami i komunistami a nacjona- 
listami. Cała policja była w pogoto- 
wiu alarmowem. Liczne patrole poli- 
cyjne na automobilach i motocyklach - 

krążyły po mieście. 

м 

  

WILNO, Wiorek 22 maja 1928 r. 

Urzędowy ogólny wynik wyborów. 
BERLIN, 21 V. PAT. O godz. 1-szej po południu ogłoszone 

zostały przez Biuro Wolffa tymczasowe urzędowe wyniki wybo- 
rów do Reichstagu. W wynikach tych brakuje tylko obliczenia 
z jednego obwodu podmiejskiego w okręgu wyborczym miasta 
Berlina. 

Ogółem oddano głosów w całem państwię niemieckiem 
30.592.442 (przy ostatnich wyborach 7 grudnia 1924 r. oddano 
głosów 30.311.935.) 

Socjalni-demokraci otrzymali obecnie 9.111.438 głosów (po- 
przednio 7.586.261) i zdobyli obecnie 152 mandaty (poprzed- 
nio 131). 

Nacjonaliści niemieccy otrzymali 4.459,586 gł. (poprzednio-- 
6.209.220) otrzymują obecnie 73 mandaty (poprzednio 111). 

Centrum otrzymało 3.705.040 gl. (poprzednio 4.118.000) zdo- 
bywając 63 mandaty (poprzednio 69). 

Bawarska partja ludowa otrzymała 936.404 gł. (poprzednio 
1.132.900) otrzymując 16 mandatów (poprzednio 19). 

Niemiecka partja ludowa (stronnictwo Streseinanna) otrzy- 
mała 2.669,549 gł. (poprzednio 3.048.000)—mandatów 44 (po- 
przednio 51). 

Demokraci otrzymali 1.492.899 
mandatów 25 (poprzednio 32). 

Partja gospodarcza otrzymała 1.391,133 (poprzednio 1.268.000 
gł.)—mandatów 23 (poprzednio 21). 

Hitlerowcy otrzymali 806,732 gł. (poprzednio 998.000)— 
mandatów 12 (poprzednio 14). 

Komuniści otrzymali 3.232.875 gł. poprzednio 2.711.879)— 
mandatów 54 (poprzednio 43). 

Niemiecka partia chłopska otrzymała 480.615 gł. zdobywając 
8 mandatów. ; 

Landbund otrzymał 179.44! gł. zdobywając 3 mandaty. 
Chrześcijańsko-narodowa partja chłopska otrzymała 770.100 

—mandatów 10. 
Partja „Prawo ludu" otrzymała 2 mandaty. 
Grupa hanowerska partji gospodarczej—3 mandaty. 
Partja saskich rolników—i mandat. 
Pozostałych 13 list państwowych nie otrzymały ani jednego 

mandatu. 
Mniejszości narodowe otrzymały przy wyborach do Reich-' 

stagu ogółem 70.000 głosów, jednak wskutek rozstrzelenia gło- 
sów żadnego mandatu nie uzyskały. 

Według zestawienia na podstawie powyższych wyników, 
parlament niemiecki liczyć będzie 489 posłów czyli o 4-ch mniej 
aniżeli dotychczas. ' 

Wybory dó sejmu pruskiego i sejmów. związkowych. 
BERLIN, 21.V. PAT. Jednocześnie z wyborami do parlamentu Rzeszy 

odbywały się wybory do Sejmu pruskiego i kilku innych sejmów związ- 

kowych. W wyborach do sejmu pruskiego obliczenia dokonano z opóźnie- 

niem, gdyż przez wprowadzenie specjalnych kartek dla kobiet obliczenia 
te były bardziej skomplikowane. 

Na 23 okręgi wyborcze do sejmu pruskiego obliczono głosy w 22-ch 

okręgach. Ogólna ilość głosów—16,142,827. Z tego uzyskali socjaliści— 

4,553,618 otrzymując 114 mandatów, a więc zachowując dotychczasowy 

stan posiadania. Niemiecko-narodowi otrzymali — 2,695,737 gł. uzyskując 
około 67 mandatów zamiast posiadanych dotychczas 109. W ten sposób 

niemiecko-narodowi utracili 42 mandaty czyli 40 proc. Centrum otrzymało 

2,348,364 głosy czyli około 59 mand. zamiast posiadanych poprzednio 81. 
Niemiecka partja ludowa otrzyrzała 1,480,601 głosów czyli około 37 man- 

datów zamiast dotychczasowych 45. Komuniści otrzymali 2,016,907 głosów 

czyli 50 mandatów zamiast dotychczasowych 43. Demokraci otrzymali 650,430 
gł. czyli 19 mandatów zamiast dotychczasowych 27. Związek Lenina otrzymał 

44,811 głosów—bez mandatu. Partja gospodarcza otrzymała 962,301 gł. 

19 mandatów zamiast dotychczasowych 11. Hitlerowcy otrzymali 419,889 gł. 

czyli 10 mandatów zamiast posiadanych dotychczas 11. Niemiecka partja 
hanowerska otrzymała 166,869 głosów, mandatów 4. 

W okręgu dolnej Bawarji i górnego Palatynatu w którym kandydował 
min. Stressemann, lista niemieckiej partji ludowej uzyskała o 700 głosów 

więcej niż przy wyborach poprzednich uzyskując 7,654 głosów. Mimo to 

min. Stresemann przepadł w okręgu i wejdzie do sejmu z listy państwowej, 

Przeszedł kontr-kandydat min. Stresemanna gubernator Afryki niemieckiej 

w czasach przedwojennych i wojennych gen. Letzow-Forbeck nacjonalista 
niemiecki. 

(poprzednio 1.917.000 gł.— 

   

  

Proces Doniecki. 
MOSKWA. 21.V. Agencja Tass. Trybunał przyjął zaproponowany 

przez Krylenkę projekt przewodu sądowego, na który zgodziła się obro- 
na, a zgodnie z którym Trybunał zajmować się będzie przedewszystkiem 
działalnością oskarżonych w Zagłębiu Donieckiem, następnie charakte- 
rystyką ośrodka w Charkowie i sprawą stworzenia podobnego ośrodka w 
Moskwie. Kwestje stosunków z zagranicą, nie nadające się do ogłoszenia, 
mają być rozpatrywane na specjalnej rozprawie przy drzwiach zamknię- 

tych. 
2 W trakcie rozpraw rozpoczętego już procesu w aierze sabotażowej 
Zagłębia Donieckiego zaszedł charakterystyczny incydent. Na wniosek pro- 

kuratora Krylenki zrezygnowano z zamiaru odczytania ustępu aktu oskar- 
żenia, zawierającego zarzuty w stosunku do władz irancuskich i polskich, 

imputujące poselstwu francuskiemu i polskiemu w Moskwie utrzymywanie 
stosunków z „organizacją aiery sabotażowej”, w szczególności zaś zasila- 
nie pos. lnych spiskowców stałemi pensjami. : 
NEM. ZL; PAT. W procesie donieckim w Moskwie jeden z głównych oskar- 

żonych inż. Berezowski przyznał się do winy i oświadczył, źe był członkiem grupy 
kontr-rewolucyjnej, która otrzymywała pieniądze od dawnych właścicieli kopalń, 
przesyłała im wiadomości i brała udział w szkodliwej dla kopalń działalności. 

Premier Woldemaras Ww bondynie. 
LONDYN, 21 V. PAT. Woldemaras przyjęty został w Foreign Office przez 

Chamberlaina. jutro Chamberlain wydaje na jego cześć śniadanie w salonach Izby 
Gmin. 24 bm. we czwartek Woldemaras przyjęty będdie na audjencji przez króla 

erzego. 
> "BERLIN, 21 V. PAT. Biuro Wolifa donosi z Londynu, że premjer Woldemaras 

odbył dziś w gmachu parlamentu angielskiego rozmowę z min. Chamberlainem, w któ- 
rej miały być omówione przez obu ministrów sprawy ogólne w celu pogłębienia tra- 
dycyjnej przyjaźni pomiędzy Anglją a Litwą. Jutro min. Chamberlain podejmować bę- 

dzie obiadem premjera Woldemarasa. | 
(ASTA TT TIT TTT ETO STONE 

W godzinach rannych grupka ko- W ciągu sobotniego wieczoru i 
munistówfusiłowała wtargnąć do lo- niedzieli policja aresztowała ogółem 

kalu 'filji socjalistycznego „Vorwaertsu, 140 osób z których większość, po 
przyczem policja aresztowała kilku stwierdzeniu tożsamości, wypuszczo- 
uczestników napadu. no na wolność. 
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Wybory w Niemczech. W nie- 

dzielę odbyły się wybory do Reichsta- 
gu i Sejmu pruskiego. Przebieg wy- 

borów był ogromnie ożywiony, w 

niektórych punktach doszło do walk 
pomiędzy agitującemi grupami. Pro- 

wizoryczne wyniki ogłoszone przez 

agencje prasowe niemieckie, stwier- 

dzają znaczny sukces socjal-demokra- 

tów, którzy w porównaniu do wybo- 

rów ubiegłych zdobyli o 20 mandatów 

więcej (poprzednio 131 obecnie 152). 

Nacjonaliści niemieccy odniesli poraż- 

kę tracąc 38 mandatów na rzecz 

socjal-demokratów i centrum. Komu- 

niści, którzy w dniu głosowania rozwi- 

nęli w ośrodkach robotniczych niesły- 

chanie intensywną agitację wyborczą 

uzyskali o 11 mandatów 'więcej, niż 

poprzednio. Oczywista przytoczone 

tu cyiry nie są kompletne i może 

zajść w nich nie jedna zmiana. Nao- 

go! jednak stwierdzić należy pewne 

przesunięcie się na lewo w układzie 

sił politycznych Niemiec. 

— Chiny w ogniu wojny do- 

mowej. Wezwanie Czang-Tso-Lina 
do pojednania się i chwiłowe zaprze- 
stanie walk pomiędzy wojskami pół- 

nocy i armją południową nie przy- 

niosło uspokojenia. Po kilkudniowem 

zaciszu, wojska południowe posunęły 

się w dalszym ataku, którego celem 

jest zdobycie Pekinu. Czang-Tso-Lin 

zarządził coinięcie się i opuściwszy, 

jak doniosły telegramy, wraz z synem 

Pekin, przystąpił do wielkiej koncen- 

tracji swych wojsk na linji Pekin-Han- 

kou. Działania te wskazują, że wódz 

wojsk południowych Czang-Kai-Szek 

nie bardzo wierzy w pojednawczość i 

szczerość wezwanią Czang-Tso Lina 

oraz, że nie chce dzielić z nim władzy 

w Chinach. Ambicje Czang-Kai-Szeka 

„rosną w miarę sukcesów wojskowych 

jakie odnosi armia południowa oraz 

sukcesów dyplomatycznych, do К- 

rych należy zajiczć, aczkolwiek nie 

oficjalne, zapewnienie Anglji, że w 
razie zajęcia przez Czang-Kai-Szeka 

Pekinu uznany on zostanie za jedyne- 

go reprezentanta Chin Zjednoczonych, 

z którym następnie rozpoczęte zosta- 

ną pertraktacje w kierunku rewizji o- 

bowiązujących traktatów, na mocy któ- 

rych cudzoziemcy posiadają liczne 

przywileje. Ten stan rzeczy zdaje się 

wskazywać, że walki w Chinach będą 

długie i uporczywe. 

Według informacyj telegraiicznych 

z Chin, wódz wojsk północnych za- 

niechał podobno myśli obrony Pekinu, 

jednakże to nie oznacza aby zdecy- 

dował się ustąpić do Mandżurji i 

zrezygnować całkowicie z walki. Wiel- 

ka koncentracja na linjj Pekin Han- 

kou dowodzi, że Czang-Tso-Lin chce 

manewrem strategicznym zmusić prze- 

ciwnika do wycofania się z Szantun- 

gu. Jaki będzi rezultat krwawej roz- 

grywki oczywiście trudno przewidy- 

wać, tembardziej, że niewiadomo jak 

się ułoży sprawa z Japonią. Japoń- 

czycy po obsadzeniu Tsi-Nan-Fu i 

skoncentrowaniu silnych _ oddziałów 

w Tjen-Tsinie zajmują pozycję wy- 

czekującą. В 

Rząd południowy  zaniechawszy 

zbrojnej walki z japończykami rozpo- 

czął kampanię na terenie dyplomaty- 

cznym. Minister Spraw Zagranicznych 

Tanjekai złożył obszerną skargę do 

Ligi Narodów z powodu działań wo- 
jennych wojsk japońskich, prosząc 

Ligę aby wezwała Japonję do opu- 

szczenia zajętych terenów. Jeszcze na 

dni kilka przed wpłynięciem skargi 

chińskiej; do Sekretarjatu Ligi, rząd 

japoński kategorycznie oświadczył, że 
wyklucza oddanie sprawy zatargu z 

Chinami pod arbitraż Ligi motywując 

to tem, że wojska japońskie wysłane 

do Szantungu stanowią konieczną ©- 

chronę życia i mienia obywateli а- 

pońskich. Sytuacja nabiera rpikanterji 

zważywszy, że  Japonja i Chiny #5а 

członkami Ligi. Szczególnie cieszy to 

Sowiety, które w prasie swej twier- 

dzą, iż wypadki w Chinach są klasy- 

cznym przykładem obłudy  pacyfisty- 

cznej, uprawianej przez wielkie mo- 
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W perspektywie tygodnia. 
carstwa, które jeżeli chodzi o ich wła- 

sny interes nie wahają się prowadzić 

wojny. Wysłanie wojsk japońskich na 

terytorjum Chin, nazywają bolszewicy 

wojną imperjalistyczną, gdyby nato- 

miast komuniści chińscy zarzynali Ja- 

pończyków, to według słownika bol- 

szewickiego nazywałoby się „wyzwa- 

laniem się z jpod jarzma”... Takie 
uproszczone traktowanie zjawisk po- 

litycznych stosują bolszewicy nie tyl- 
ko w stosunku do wydarzeń w Chi- 
nach, jest to szablon stosowany we 

wszystkich wypadkach na globie 
ziemskim. 

Odpowiedź angielska na pro- 

jekt Kelloga, ogłoszona przed paru 
dniami, utrzymana w ultra dyploma- 

tycznym tonie, zawiera jednak szereg 
zastrzeżeń. Ogólnie biorąc skłania się 
ona więcej w kierunku kontr-projektu 
francuskiego, co jest zrozumiałe ze 
względu na pewien antagonizm  ist- 

niejący pomiędzy Anglją a Ameryką. 

Nota angielska podkreśla, że zdaniem 

rządu Wielkiej Brytanii pakt Ligi i 

traktaty lokarneńskie, oraz zobowią- 

zania z nich wypływające nie mogą 
być w niczem naruszone, bardzo dy- 
skrethie również napomyka o prawie 
obrony honoru narodowego i zazna- 
cza, że rząd angielski uważa, iż pro- 

jektowany :pakt nie może krępować 
jego swobody działania w obronie 
interesów pokoju i bezpieczeństwa 
lmperjum Brytyjskiego. Odpowiedź 
angielska jest trzecią z kolei jaką u- 
dzieliły państwa, którym z górą przed 
miesiącem ambasadorowie Stanów 
Zjednoczonych złożyli projekta paktu 
wykluczającego wojnę. Pierwsza od- 
powiedziała Francja, następnie Niem- 

cy, obecnie zaś Angija. Pozostają je- 
szcze Włochy i Japonja. Dodać należy, 
że stanowisko Ameryki w ciągu о- 
statnich tygodni uległo pewnej zmia- 
nie, mianowicie autor projektu Kellog 
w kilkakrotnych oświadczeniach dał 
wyraz przekonaniu, że nie uważa 

swego projektu za coś takiego coby 
nie mogło ulec pewnej modylikacji. 
To stanowisko Ameryki ułatwia w 
znacznym stopniu dyskusję, która nie- 
wątpliwie rozwinie się gdy dwa pozo- 
stałe państwa udzielą odpowiedzi. 

Proces „speców'. Rozprawa 

przeciwko 53 oskarżonym inżynierom 

o „kontrrewolucję ekonomiczną w 

Donbasie“ rozpoczęła się w ubiegły 

piątek. Gmach sądu ochraniają po- 

sterunki wojsk specjalnych G.P.U., na 

sali ławy publiczności wypełnione 

przez delegatów robotniczych, którzy 

mają się przysłuchiwać procesowi i 

przekonać się o machiaveliźmie kapi- 

talistów, którzy zorganizowali zamach 

w celu zniszczenia przemysłu sowiec- 

kiego. Według przewidywań proces 

pociągnie się ze cztery tygodnie, część 

rozpraw odbywać się będzie przy 

drzwiach zamkniętych. Jest to skutek 

protestu, jaki złożyły poselstwa iran- 

cuskie i polskie wobec zarzutu jakoby 

przedstawicielstwa dyplomatyczne fran- 

cuskie i polskie współdziałały przy 

porozumiewaniu się oskarżonych z 

„białogwardyjskiem centrum“ zagra- 

nicą. 

Sądząc z streszczenia aktu oskar- 

żenia ogłoszonego w prasie, proces 

cały opiera się o zeznania dwóch 

inżynierów Matowa i Bratanowskiego, 

którzy przyznając się całkowicie do 

winy oświadczyli, że do organizacji 

należało pięćdziesięciu kilku inżynie- 

rów i sztygarów w tej liczbie 4 Niem- 
ców. Pozatem świadkami oskarżenia 

są jakieś ciemne figury, wyraźni pro- 

wokatorzy b. członkowie „białego 

kontrwywiadu” it. p. Charakterystycz- 

ną rzeczą jest brak zeznań robotni- 

ków z kopalń o działalności ich prze- 

łożonych. jest to jedna z niekonsek- 
wencyj, jakie często można obserwo- 

wać u bolszewików. Oficjalnie ogło- 
szono, że wykrycie spisku jest dzie- 

łem robotników i G. P. U., tymcza. 

sem zeznań robotników niema, pozo- 
staje więc G.P.U., które jak wiadomo 

doszło do nielada perfekcji w insce- 

nizowaniu wszelkich prowokacyj. Wy- 
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22. V. 28. 
Regionalny zjazd postów Jedynki 

na Wołyniu. 
WARSZAWA, 21.V. PAT. Jak do- 

noszą dzienniki, wczoraj dn. 20 b. m. 
przed południem rozpoczęły się w 
Łucku obrady regjonalnego zjazdu 
posłów i senatorów  Bezpartyjnego 
Bloku grupy parlamentarnej. wołyń- 
skiej,pozostającej pod przewodnictwem 
posła Wołoszynowskiego. W  obra- 
dach, których tematem było omówie- 
nie i ustalenie prac grupy wołyńskiej 
na najbliższą przyszłość, wzięli udział 
z ramienia czynników rządowych szef 
gabinetu wice-prezesa Rady Ministrów 
p. Józefski, naczelnik wydziału poli- 
tycznego M-stwa Spraw Wewnętrznych 
p. Paciorkowski oraz wojewoda wo- 
łyński p. Mech. Z ramienia general- 
nego sekretarjatu Bezp. Bloku ucze- 
stniczył w obradach zjazdu p. Dola- 
nowski. 

Marsz. Szymański o syfuacji w 
„ Folsee, 

PARYZ, 21 V. PAT. Paris-Midi 
zamieszcza wywiad z bawiącym obec- 
nie we Francji marszałkiem Senatu 

prof. Szymańskim, który dał szereg 
wyjaśnień 0 wewnętrznej sytuacji w 
Polsce i o jej polityce. Marszałek Szy- 
mański oświadczył, że pewne odłamy 
prasy dopuściły się dużej przesady 
w podawaniu alarmujących wieści o 
chorobie marszałka Piłsudskiego, któ- 
ry ma się obecnie daleko lepiej i po- 
wrócił już do swych zwykłych zajęć. 
Szczególną uwagę zwrócił prof. Szy- 
mański na sprawę mniejszości naro- 
dowych w Polsce, które w ostatnich 
wyborach zamanifestowały wyraźnie 
swą solidarność z Państwem Polskiem 
co przypisywać należy mądrej polity- 
ce marszałka Piłsudskiego.  Zada- 
nie nowego parlamentu polskiego po- 
lega na stabilizacji tej polityki drogą 
przeprowadzenia reformy  konstytu- 
cji, która wzmocni władzę Prezydenta, 
uniemożliwiając zbyt częste zmiany 
rządu zgubne dla całokształtu życia 
państwowego. 

Przyjęcie kard. —Kakowskiego w 
„Paryżu. 

PARYŻ, 21. V. PAT. W ambasa- 
dzie polskiej odbył się obiad wyda- 
ny na cześć kardynała Kakowskiego. 
Obecni byli między innymi nuncjusz 
Maglione, kardynał Dubois, marsza- 
łek Foch, kilka biskupów francuskich, 
wyżsi urzędnicy francuskiego mini- 
sterstwa Spraw zagranicznych, amba- 
sador Noulens, Przeździecki i szereg 
innych wybitnych osobistości. Po obie- 
dzie odbył się raut, na którym obec- 
nych było blisko 1070 osób. 

_ W bazylice Secre-Coeur odbyło 
się uroczyste nabożeństwo, podczas 
którego kazanie wygłosił kanonik 

Geroly, który powitał kardynała Ka- 
kowskiego najwyższego arcypasterza 
sprzymierzonej z Francją Polski. Na- 
stępnie wygłosił kazanie ks. kardynai 
Kakowski podkreślając węzły łączące 
Polskę z Francją a na zakończenie 
udzielił zebranym błogosławieństwa. 

Amanuliah w Angorze. 
ANGORA, 21.V. PAT. Król Aman- 

Ullah przyjął wczoraj na audjencji mi- 
nistra spraw zagranicznych Tewiik- 
Ruhdi-Beyta. Wieczorem prezydent re- 
publiki wydał na cześć dostojnych 
gości obiad, w którym wzięło udział 
100 osób. W wygłoszonem przemó- 
wieniu prezydent Chazi podkreślił 
więzy historyczne istniejące pomiędzy 
Turcją a Afganistanem podnosząc po- 
chodzenie obu narodów z Azji Środ- 
kowej. 
OPORY Z RWIDE ETA RET IN RIUSINEEEYO 
starczy przypomnieć sprawę osławio- 

nego „trustu* i Opperputta. 

Akt oskarżenia obejmuje  działal- 
ność oskarżonych na przestrzeni 8'z 
górą lat i większość czynów kary- 
godnych odnosi się do lat 1919—20, 
kiedy Rosja była terenem walk do- 
mowych. 

„Kułak” znowu winien. Na te- 
renie Z.S.S.R. rozpoczęły się maso- 
we pożary wsi. Według, prowizorycz- 
nych danych, straty wynoszą około 
100 miljonów rubli. Przyczyną poża- 
rów, według prasy sowieckiej, są w 
większości wypadków złośliwe pod- 
palenia przez kułaków, jako skutek 
zaostrzenia się walki klasowej. Prasa 
sowiecka wzywa rząd, Średniaków 
biedotę wiejską, aby „uderzyły tak 

po ręku kułaka, iżby raz na zawsze 

odechciało mu walczyć takiemi spo- 

sobami z władzą sowiecką”. Zdaje 
się, że nieszczęsne pożary będą punk- 

tem wyjścia do rozpoczęcia nowej 
kampanji represyj wobec chłopów, 

wobec ponownego załamąnia się akcji 
t. zw. „chlebozagotowok“. Sz.
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WILEJKA Powiatowa. 

-- Poświęcenie Stacji Opeki nad 
Matką i Dzieckiem. Nareszcie ocknęłiśmy 
się z apatji i przebudzili z letargu który 
nas gnębił ed dłuższego czasu. 

Dzień 12 maja był dniem inauguracyj- 
nym otwarcia i poświęcenia Stacji Opieki 
nąd Matką i Dzieckiem. Do pracy tej sta- 
nął w zgodnym ordynku „Związek Pracy 
Społecznej Kobiet w Wilejce". Przeznaczo- 
ny na ten cel lokal skłądający się z dwóch 
czystych i ładnych pokoi, poświęcił ks. 
dziekan Snieżko. Wieczoren odbyła się 
akademja w sali gimnazjum. "Słowo wstęp- 
ne wygłosiła pani Mroczkiewiczowa, na- 
stępnie p. starosta Nitosławski w dłuższem 
przemówieniu scharakteryzował cel i zada- 
nie powyżej wymienionej instytucji, dzięko- 
wał za to co już zrobione i zalecał jak- 
najliczniejsze zapisywanie się do wymienio- 
nego związku. Po p. staroście przemawiał 
nowomianowany dr. powiatowy, przemówie- 
nie było oparte ściśle na naukach i do. 
świadczeniach lekarskich, a zarazem uświa- 
damiające zebraną publiczność, co do wy- 
chowania zdrowego pokolenia, od chwili 
przyjścic na świat. (Szkoda tyłko, że p. dr. 
w czasie swojego przemówienia stawiał ja- 
ko wzór wychowywanie dziecka w Rosji. 
Właśnie w tej Rosji, gdzie setki tysięcy 
wałęsających się bezdomnych dzieci, od 
najmłodszych lat skazanych na ciężką dolę. 
Wszakżeż swego czasu drukowano artykuły, 
przybyłej świeżo” z Rosji dr. Kosterskiej, 
mającej bliższą styczność z wychowaniem 
dzieci, ponieważ pracowała w ochronkach 
i domach wychowawczych. Ona to właś- 
nie bez osłonek przestawiła straszne wa- 
runki dziecka od najmłodszych lat). 

Po przemówieniach kwartet męski wy- 
konał kilka pieśni, na zakończenie T-wo 
dramatyczne „Lutnia* która jest pod egidą 
Macierzy Szkolnej, a obecnie przyjęło 
wśpółpracę z „Związkiem Pracy Społecz- 
nej Kobiet”, odegrało 1-szą aktówkę „Po- 
kój do wynajęcia”; jak panie tak panowie 
wywiązali się ze swych ról doskonale, Ku 
ogólnemu zadowoleniu widzów. Na drugi 
dzień to jest w niedzielę w klubie „Ognis- 
ko Połskie*, wyżej wymieniona organizacja 
urządziła białą kawę, gdzie przy stolikach 
przybranych zielenią, i kwiatami, słuchając 
koncertu wokalno-muzycznego, zaproszeni 
goście w nader miłym nastroju spędzili 
КИКа godzin. 

Wypada tylko życzyć aby praca „Spo- 
łecznej działalności kobiet w Wilejce*, 
iaknajwięcej się rozszerzyła i wydała buj- 
ne plony. ы 

ONŻADÓW pow. Wil.-Trocki, 

— (0) Uroczystość poświęcenia no- 
wozorganizowanej mleczarni. W małem 
miasteczku, położonem prawie na granicy 
pow. Wileńsko-Trockiego i Oszmiańskiego, 
odbyło się w niedzielę, dn. 20 maja, po- 
święcenie lokalu nowozorgauizowanej i 

* przed kilkoma dniami otwartej spółdzielni 
mleczarskiej. Wobec sprzyjającej pogody 
zebrało się dużo miejscowej łudności. Po 
poświęceniu lokalu i przemówieniu probo- 
szczą onżadowskiego ks. Żuka, przema- 
wiali do wszystkich zebranych pp.: Trąmp- 
czyński, lustrator mleczarni spółdzielczych, 
wyjaśniając technikę prowadzenia mleczar- 
ni, p. Żywiecki instruktor Wil. T-wa Rolni- 
czego, zachęcając kółkowców do dalszej 
intensywnej pracy, i zaproszony przez Za- 
rząd mleczarni agronom sejmikowy p. W. 
Budrewicz, który w pięknych słowach wy- 
jaśnił cel uroczysiości, życzył aby pierwszą 
wielka uroczystość wspólnego zorganizo- 
wanego wysiłku była bodźcem dla wszyst- 
kich rolników do rozwoju mieczarni, pod- 
niesienia kultury rolnej, hodowli i dobro- 
by u, zaznaczając w końcu, że sejmik Wi- 
ieńsko-Trocki, dbając w miarę sił finanso- 
wych 0 podniesienie dobrobytu ludności 
powiatu, drogą organizowania produkcyj- 
nych przedsiębiorstw rolniczych, dąży ao 
zdobycia najwięcej realnych wyników swej 
pracy. 

Po odbyciu uroczystości zorganizowa- 
ne zostało zebranie rolnicze w celu poda- 
nia szczegółowych praktycznych informa- 
cyj przy prowądzeniu mleczarni. 

Do uruchomienja wyżej wymienionej 
mleczarni przyczynił się sejmik Wileńsko- 
Trocki, dając pożyczkę bezprocentową i 
tamtejsze kółko rolnicze, nałeżące do Wi- 
ieńskiego T-wa Rolniczego. Po otrzymaniu 
1ooo zł. pożyczki od sejmiku, zarząd mle- 
czarni dokonał niezbędnego remontu loka- 
lu, zakupił narzędzia mleczarskie i, za- 
wdzięczając ruchliwości rolników w Onża- 
dowie i poradom fachowym agronomicz- 
nym, puścił mleczarnię w ruch. Mieczar- 
nia w Onżadowie ma widoki najlepszego 
rozwoju, gdyż ludność tamiejsza jest do 
skonałe uświadomiona o korzyściach spie- 
niężania mleka na miejscu i wykorzysty- 
wania odpadków mleczarskich w celu pod- 
riesienia hodowli nierogacizny. 
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Nadmienić należy, że przy pracy kul- 
turalno-oświatowej w Onżadowie czynny 
udział przyjmują ks. proboszcz Żuk i pp. 
Marcinkiewicz, Jusielowie i Gojżewski. 

STOŁPCE. 

— Uruchomienie 2-ch nowych pun- 
któw czyszczenia nasion w powiecie 
Stołpeckim. Przed paru dniami Kółka Rol- 
nicze OZKR w Ciachanowej Słobodzie i 
Zašcianku Bielicy otrzymały z Sejmiku 
Stołpeckiego narzędzia dla punktów czy- 
szczenią nasion organizowanych tamże, 
zgodnie z uchwałą ejmikowej Komisji Rol- 
nej z dnia 17 kwietnia rb. w kompletach: 
jednego tryjera Marotta, jednego młynka 
Robera, jednej żmijki siedmiozwojowej i 
jednej wagi o ciągu 300 k:g. 

— Zgon wójta gminy Jeremickiej 
Makarego Gładkiego. Dnia 17 bm. zmarł 
w wieku lat 62 w szpitalu powiatowym na 
paraliż mózgu wywołany ciężkiem zapale- 
niem płuc wójt gminy Jeremickiej Makary 
Gładki. 

Ś. p. wójt Makary Gładki był zasłużo- 
nym i dzielnym pracownikiem na niwie spo- 
łecznej. Pracując od paru lat na swem 
stanowisku zjednał sobie zaufanie społe- 
czeństwą i uznanie władz przełożonych su- 
mienną i wytrwałą dla dobra ogółu pracą. 

„ „Kondukt żałobny prowadzony przez 
miejscowe duchowieństwo prawosławne, 
przy udziale przedstawicieli władz państwo- 
wych z p. Starostą H. Kuroczyckim na 
czele i samorządowych, oraz miejscowego 
społeczeństwa — w dniu 19 bm. przepro- 
wadził zwłoki śp Makarego Gładkiego aż 
poza miasto, na drogę do Turca - gdzie 
zostaną złożone do grobu, na cmentarzu 
paraijalnym. W.E. 

iDdpowiedzi Redakcji. 
- p. Kaes w p. Brasławskira. — U- 

wagi pana co do „upośledzenia Brasław- 
szczyzny w Echąch Krajowych* są słuszne. 
Przyczyna złego, naszem zdaniem, polega 
na obojętności inteligencjj—w pierwszym 
rzędzie — ziemiańskiej i braku pewnej am- 
bicji by i „mój powiaty zajął równorzędne 
stanowisko* z innemi powiatami Wileń- 
szczyzny, które się jednak ruszają, myślą i 
piszą. Czy Szanowny Pan, władając dobrze 
piórem i orjentując się w sytuacji jako czło- 
wiek miejscowy nie zechciałby pierwszy 
rozpocząć „przełamania Brasławskiej śpią- 
czki*? 

— Z. Lisow z Jazna. — Mniej złośli- 
wości i zaciekawienia osobistego a chętnie 
z wiadomości skorzystamy. Początki są 
trudne a co najważniejsze, iż w powo- 
dzi plotek powiatu należy się orjentować w 
rzeczach sprawdzonych i opowiadanych 
„na wiatr". Proszę być spokojnym Or- 
jentujemy się doskonale — nie możemy 
jednak wpadać w zajadłość partyjną którą 
zawsze zwalczaliśn:y. 

— p. Kowalski z D. — 
skorzystamy. 

Uniwessyfef Lifewski po raz 
pierwszy nadał stopień dokfora 
jednemu ze swych absolwenidw. 

Z Kowna donoszą: Dn. 14 bm. w 
sali Uniwersytetu wystąpił z obroną 
rozprawy celem uzyskania stopnia dok- 
tora praw absolwent Uniwersytetu Li- 
tewskiego p. Tomoszajtis. Dysertan- 
towi oponowali profesorowie  Biela- 
ckin, Janułajtis i Leonas. Po długiej 
dyskusji Senat Akademicki uznał, iż 
dysertacja została należycie obronio- 
na i nadał desertantowi stopień nau- 
kowy, o który się ubiegał. Tomaszaj- 
tis jest pierwszym absolwentem fIUni- 
wersytetu Litewskiego, któremu nada- 
no stopień doktora. 

Były kurjer dyplomatyczny pod 
zarzutem kradzieży 

Z Kowna donoszą: W środę zostął za- 
aresztowany i osadzony w więzieniu b. ku- 
rjer dypiomatyczny przedstawicielstwa so- 
wieckiego w Moskwie Groblewski, który 
oskarżony jest о przywłaszczenie od za- 
mieszkałego w Kownie Błażewicza 1000 do- 
larów. W r. 1920 Błążewicz, będąc w Mo- 
skwie, doręczył Groblewskiemu pomienio- 
ną sumę, aby przewiózł ją do Litwy. Gdy 
następnie przyjechał on 'do Kowna i zażą- 
dał od Groblewskiego pieniędzy, ten ostat- 
ni oświadczył, iż o niczem nie wie. 

Z wierszy nie 
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Pierwsze posiedzenie polsko-litewskiej komisji 
iila spraw ekonomicznych, komunikacyjnych i franzyfu. 
WARSZAWA, 21.5. Pat. W poniedziałek dn. 21 maja o godz. 5-tej 

po poł. w gmachu Prezydjum Rady Minis rów odbyło się pierwsze posie- 
dzenie polsko-litewskiej komisji dla spraw ekonomicznych, komunikacyj- 
nych i tranzytu. Posiedzenie zagaił przewodniczący delegacji polskiej p. 
Szumlakowski, który po przyjęciu przez komisję porządku dziennego, wy- 
głosił następujące przemówienie: 

Panie Przewodniczący, Panowie, Z prawdziwą przyjemnością witam Pana, Panie 
Przewodniczący oraz członków delegacji rządu litewskiego, która przybyła do War- 
szawy dla rokowań z delegacją rządu polskiego. Na mocy uchwał konferencji kró- 
lewieckiej źbiera się dzisiaj komisja dla spraw ekonomicznych, komunikacyjnych i 
tranzytu. Zadaniem jej jest podjęcie prac nad konkretnemi problematami z dziedziny 
komunikacyjnej oraz stosunków ekonomicznych między Polską a Litwą. Zdaję sobie 
sprawę, że zaczynające się narady komisyjne obejmujące tak ważne a przytem różno- 
rodne sprawy będą wymagały wytężonego wysiłku i dobrej woli obu stron. Zapew- 
niając Panów, że ta dobra wola ożywia delegację polską i mając nadzieję znałeść ją 
także po stronie delegacji litewskiej, mam zaszczyt otworzyć posiedzenie komisji dla 
spraw ekonomicznych, komunikacyjnych i tranzytu. я : 

Na przemówienie to odpowiedział przewodniczący delegacji litewskiej 
p. dyr. Zaunius w słowach następujących: ' 

Panie: Przewodniczący, Panowie, Dziękuję Panu bardzo za uprzejme słowa po- 
witania, które Pan wypowiedział pod adresem delegacji litewskiej. Pozwoli Pan rów 
nież podziękować przy tej okazji rządowi polskiemu za miłe przyjęcie i ułatwienia, 
które zechciał wyświadczyć delegacji naszej zarówno w podróży jak i po przybyciu 
do Warszawy. Komisja do spraw ekonomicznych, komunikacyjnych i 
ustanowiona na konferencji królewieckiej ma, jak Pan to zaznaczył, 

tranzytowych 
trudne zadanie 

przed sobą ze względu na donio$łość różnorodnych zagadnień jej powierzonych. Jed- 
nakże cel jej pracy okreśłony przez rezolucję Rady Ligi Narodów z dn. lo grudnia 
r.z. Oraz przez wynik prac konferencji w Królewcu, nie wydają mi się nie do osią- 
gnięcia. Smiem wyrazić nadzieję, że trzymając się ram zakreślonych przez wspom- 
nianą rezolucję oraz będąc ożywiony takim duchem jaki panował na konferencji 
królewieckiej, będziemy mogli jej jako naszej mmandatarjuszce przedstawić poważną 
pracę. Przepojony tem samem pragnieniem doprowadzenia rozpoczętego dzieła do po- 
myślnego końca, pragnieniem, które Pan tak jasno wyraził, mogę Pana zapewnić, 
Panie Przewodniczący, że delegacja litewska gotowa jest podjąć wszelkie wysiłki dla 
zwalczenia przeszkód, które się przed nią piętrzą i że dołoży ona wszelkich ku temu 

starań z tą samą dobrą wolą, jaką Pan wyraził w imieniu delegacji polskiej. 

Po tych przemówieniach odczytano projekt regulaminu obrad, który 

został przez komisję przyjęty. Następnie ustalone zostało, że we wtorek 

22-go maja o godz. 11-tej przed południem odbędzie się narada prezydjów 

komisji celem przedyskutowania programu prac. Po wyczerpaniu tem Sa- 

mem porządku dziennego, przewodniczący p. radca Szumlakowski zamknął 

pierwsze posiedzenie komisji. 

PEKIN, 21. V. Pat. W ciągu dnia wczorajszego 14-tu żołnierzy japońskich 
zajęło dawny gmach poselstwa austrjacko-węgierskiego. Przedstawiciel Japonji 
w Pekinie otrzymał od Czang-Tso-Lina propozycję aby doprowadził do rozej- 
mu między generałami chińskimi. Jeśli Japonja skłonna będzie do załatwienia 
konfliktu, wówczas Czang-Tso-Lin gotów jest cofnąć się do Mandżurii. 

Wybuch tbiórnika Z gazem trującym. 

Zafrufe okolice Hamburga śmiesznie twakuowano. 
BERLIN, 21 V. PAT. W składach fabryki chemicznej Scholtzenberga w 

wolnym porcie Hamburgu wybuchł zbiornik zawierający gaz „phoszen* uży- 
wany w czasie wojny do wypełniania granatów gazowych. Natychmiast po wy- 
buchu gaz zaczął się szybko rozpostrzeniać. Skutki katastrofy były straszne. 
Ludzie znajdujący się w pobliżu padali nieprzytomni na ziemię. Wśród robo- 

tników pracujących w składach zapanowała panika. Zaalarmowana straż ognio- 
wa nie mogła opanować sytuacji. Zat 
niak, aby przeciwdziałać gazowi. Wiatr 

atelefonowano po maski gazowe i amo- 
wiejący w kierunku Wilhelmsburgu 

oniósł za sobą fale gazowe tak, że okolice Wilhelmsburgu zostały zatrute. 

Biczby ofiar zatrucia dotychczas nie można stwierdzić. W ostatniej chwili Biu- 

ro Wolffa ponosi z 
osoby, 
ewakuację ulic położonych na wysokości 

Hamburgu, że do szpitala dostarczono do godz. 7 rano 32 
z których wiekszość jest zutruta niemal śmiertelnie. Policja nakazała 

miejsca katastrofy. Jak donosi Biuro 
wolffa, załoga Reichswehry w Lauenburgu ma być wezwana na pomoc. W ra- 
zie dalszego rozszerzania się trującego gazu ma ona przeprowadzić ewaku- 

ację zagrożonych okolic. Dotychczas z pośród zatrutych zmarło 5 osób. 

Tajemnicza ńziałałność fabryki gazbw frujących. 
BERLIN, 21.V, PAT. Vorwaerts w depeszy z Hamburga zwraca uwagę, że tirma 

w której składach nastąpił wybuch „phosgenu”, dawno zwracała uwagę swą tajemni- 

czą działalnością w związku z współpracą między ministerstwem Reichswehry a wła- 

dzami wojskowemi Sowietów. Firma ta otrzymała koncesję w Rosji na budowę w 

gub. samarskiej fabryki gazów trujących 

AT O S MIT II TI TT I EPS SZA 

1 komisji budżetowej luby | 
rzecie czytanie budżetu. 
WARSZAWA, 21.V. PAT. W dniu 

dzisiejszym 0 godz. 10-tej min. 45 
rano rozpoczęło się posiedzenie ko- 
misji budżetowej Sejmu, na którem 
przystąpiono do budżetu M-stwa Skar- 
bu. Wśród ważniejszych wniosków 
przyjętych przez komisję należy wy- 
mienić wnioski posła Wyrzykowskie- 
go o zwiększeniu podatku majątko- 
wego o 30.000.000 zł. i o zwiększe- 
nie dochodów z ceł o 20.000.000 zł. 
wnioski posłów Korneckiego i Rybar- 
skiego o zmniejszenie iunduszu  dy- 
spozycyjnego o 15.000 zł. t. j. O po- 
łowę, o zmniejszenie wydatków 050- 
bowych o 300.000 zł., wydatków na 
podróże i przesiedlenia o 100.000 zł., 
wydatków biurowych o 100.000 zł. 
Zauważyć należy, że wnioski te prze- 
chodziły większością jednego głosu. 

Przyjęto również wniosek posła 
Wyrzykowskiego zmniejszający kwotę 
na remuneracje o 1.500.000 zł. pozo- 
stawiając na ten cel 500.000. Kwotę 
na nagrody za wykrycie przekroczeń 
skarbowych, zmniejszono na wniosek 
posła Rybarskiego o 400.000 zł. Da- 
lej przyjęto wnioski reierenta o wsta- 
wienie 1.200.000 zł. na różnicę opro- 
centowania przy kredytach ulgowych 
i 1.200.000 zł. na wypłatę przyjętych 
zobowiązań z tytułów wkładek robo- 
tniczej emigracji polskiej we Francji. 

Po przerwie sejmowa' komisja bud- 

żetowa przystąpiła do 3-ch czytania 
budżetu. Na wstępie poseł Hołyński 
(BB) oświadczył, że wobec wyniku 
poprzedniego głosowania nad budże- 
tem M-stwa Skarbu, składa referat 
tego budżetu. 

Z kolei zabrał głos minister Skar- 
bu Czechowicz oświadczając co na- 

stępuje: : 
Przed rozpoczęciem 3-g0 czytania 

mam zaszczyt w imieniu rządu zło- 
żyć następujące oświadczenie. Przy 
2-iem czytaniu zostały już znacznie 
podwyższone wydatki. Nadto do 3-ро 
czytania ponowiono względnie zgło- 
szono szereg wniosków o dalsze pod- 
wyższenie budżetu. Rząd musi za- 
strzedz się przeciwko podwyższeniu 
wydatków nawet najbardziej produk- 
cyjnych. Dalsze podwyższenie tych 
wydatków przekroczyłoby możliwości 
finansowe Państwa. Równocześnie 
zwrócić muszę uwagę na  niebezpie- 
czeństwo nierealnego podnoszenia do- 
chodów państwowych w specjalnym 
celu uzyskania środków na poprawę 
bytu funkcjonarjuszy państwowych. 
Środki na powiększenie płac urzędni- BA 
czych wskazywałem Panom kilkakrot- 
nie w poprzednich swoich przemówie- 
niach. Wobec tego proszę Wysoką 
Komisję o zaakceptowanie zgłoszo- 
nych przez rząd do 3-go czytania 
wniosków. : 

Rozpoczęło się następne głosowa- 
nie. Na tem obrady zakończono. Na- 
stępne posiedzenie jutro. 

Rokowania polsko - litewskie w Warszawie. 
Wywiad z przewodniczącym de-legaeji lifewskiej. 

Przewodniczący delegacji litewskiej, 
które onegdaj przybyła do Warszawy 
Dr. Zaunius udzielił następującego wy- 
wiadu: : 

— Juž sam sklad naszej delegacji 
do komisji ekonomiczno-tranzytowej 
i dóbr najwybitniejszych fachowców, 
jakich w tej dziedzinie posiadamy, 
Świadczy wymownie o tem, jak wiel- 
ką wagę przywiązujemy do mających 
się odbyć w Warszawie rokowań i 
jak poważnie traktujemy tę sprawę. 

— Wolno więc przypuszczać, że 
istnieje ze strony litewskiej szczere i 
zdecydowane pragnienie dojścia do 
porozumienia z nami? 

— Gdyby tak nie było, nie przyjeż- 
dżalibyśmy tu i to jeszcze w tak po- 
ważnym składzie. 

Nie wchodząc w szczegóły, które 
będą przedmiotem rokowań, mogę 
stwierdzić tylko ogólnie: zamiarem 
naszym jest osiągnięcie ekonomiczne- 
go modus vivendi z Polską. Rząd 
litewski wykazuje w tym kierunku 
najlepsze chęci. 

— Więc, zdaniem pana ministra, 
wolno, kontynuując system naszego 
rozumowania (sam fakt przyjazdu i 
skład delegacji, a więc chęć osiągnię- 
cia porozumienia ze streny rządu li- 
tewskiego) wnioskować, że jeśli rząd 
dąży do gospodarczego porozumienia 
z Polską, to taka jest wola prze- 
ważającej większości narodu litew- 
skiego? 

— Oczywiście, jest to najlogicz- 
niejsza dedukcja. 

— Czy spodziewa się p. minister 
pomyślnego wyniku rokowań war- 
szawskich? 

— już panu powiedziałem, że 
gdybym się tego nie spodziewał, to- 
bym tu nie przyjeżdżał. Mam nadzie- 
ję, że w ramach, zakreślonych przez 
sytuację polityczną, uda się nam osią- 
gnąć porozumienie. 

Ponieważ niema! wszystkie te- 
maty rokowań warszawskich są przed- 
miotem istniejących już  konwencyj 
międzynarodowych, berneńskiej, bar- 
celońskiej i innych, więc może popro- 
stu przystosować odnośne artykuły 
do polsko-litewskich stosunków? 

— Sprawa nie jest w naszych sto- 
sunkach tak prosta i łatwa. Oczywi- 
ście, najprostszą rzeczą byłoby ratyii- 
kowanie tych konwencyj. Lecz w da- 
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nym wypadku nie brak komplikacyj.. 
Więc rokowania mogą się prze- 

ciągnąć? Na jak długi czas oblicza 
pan minister ich trwanie. 

— Możnaby je zakończyć i w dwa 
dni i w tydzień, a może będą trwały 
aż miesiąc, kto to wie... 

— Im szybciej, tem lepiej... 
— Oczywiście, ale przecież to i 

tak jeszcze nie będzie ostateczne za- 
łatwienie sprawy. Przecież trzeba pa- 
miętać, że jesteśmy tylko komisją kon- 
ierencji królewieckiej, która została 
zwołana na zasadzie decyzji Ligi Na- 
rodów. Gdy wszystkie trzy komisje 
zakończą swe prace, będzie się jeszcze 
musiało zebrać plenum konferencji w 
Królewcu czy gdzieindziej i dopiero 
ostatecznie wszystko zatwierdzić, co 
w trzech komisjach ustałono. 

— Więc dopiero gdzieś w lecie? 
— Nic nie mogę w tej chwili pa- 

nu powiedzieć, bo mamy w między- 
czasie jeszcze sporo rozmaitych sesyj, 

które nas również bedą bardzo po- 
ważnie absorbowały, trudno więc 
dziś nawet w przybliżeniu przewidzieć, 
kiedy będzie można zwołać plenum 
konierencji... 

WOZRWARENICZŃ "RSRARWOCZEK ZA SAOAROERZWOEZEROWA 

Mie Nuncjafura lecz Infernuncja- 
fura na Litwie. 

W związku z podanemi w ostat- 
nim czasie wiadomościami o nomina- 
cji Mg. Riccardo Bartoloni na Nuncju- 
Sza Papieskiego w Kownie, należy 
stwierdzić, że Mgr. Bartoloni nie zo- 
stał mianowany Nuncjuszem, lecz la- 
ternuncjuszem. Godność Internuncju- 
sza Odpowiada godności Nuncjuszów 
trzeciej kłasy i Delegatów Apostol- 
skich. 

Mylne są też informacje jakoby 
ks Internuncjusz Bartoloni w Kownie 
miał zastąpić Mons. Faiduttiego. Mgr. 
Bartoloni zastąpić ma ks. Internun- 
„cjusza Schioppa. 

  

BEBE ZAIEJ aa 
Konkurs. 

Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza 
konkurs na objęcie 2-ch posad lekarzy po- 
wiatowych w Brasławiu i Postawach. 

Do posad tych jest przywiązane wyna- 
grodzenie w-g VIII względnie VII grupy u- 
posażenia urzędników państwowych. 

Pierwszeństwo będą posiadali [ekarze 
z odbytem przeszkoleniem w zakresie ad- 
ministracji sanitarnej w Państwowej Szkole 

Higieny. Я 
Podania naležy przešyžač do Wileń- 

skiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 
20-VI r.b. z załączeniem: 

1) Curriculum vitae napisanego wła; 
snoręcznie, orąz dowodów (oryginalnych 
bądź należycie uwierzytelnionych) stwier- 
dzających: 

2) Datę urodzenia kandydata. 
3) Posiadanie obywatelstwa polskiego. 
4) Ukończenie studjów lekarskich i po- 

siadanie prawa wykonywania praktyki le- 
karskiej w Państwie Polskiem, 

5) Stan zdrowia (świadectwo zdrowia, 
wydane przez lekarza urzędowego). 

6) Stosunek do służby wojskowej. 

Za Wojewodę 
Dr. Przyałgowski. 

w-z Naczelnik Wydziału. 
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Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 

8 nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
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Liceum żeńskie p. B. 
Benedyktynek. 

Wilno, jako miasto prastare, mia- 
sto z przeszłością i tradycyjami po- 
siada dużo pamiątek nie  wszyst- 
kim znanych i nie przez każdego zba- 
danych. 

ł trzeba specjalnego zamiłowania, 
ażeby zwiedzić wszystkie stare uliczki 
i podwórka, widzieć ciekawsze porta- 
le w grubych murach z przed wieków, 
dotykać szkarp, znać każdą górę i 
wąwóz, orjentować się w ruinach daw- 
nych baszt, zamków, murów i wałów 
obronnych, odpoczywać na malowni- 
czych brzegach Wilji i Wilenki. S 

Trzeba również dużo szlachetnej 
ciekawości, ażeby znać nasze kościo- 
ły i klasztory nie tylko ze strony 
architektonicznej, ich Stylu i roku 
powstania, ałe również obrazy, rzež- 
by, gobeliny i inne. rzeczy O wartoś- 
ci artystycznej nieoszacowanej, w któ- 
re owe klasztory są tak bogate, iż 
wystarczyłoby tego na niejedno Świe- 
żo zbudowane miasto. : 

Jak niegdyś klasztory były ostoją 
nie tylko katolicyzmu, lecz także i 
Sztuki, tak i dziś są one jakby ma- 

łemi muzeami, niestety, nie zawsze i 
nie dla każdego dostępnemi, ale o 
których można byłoby pisać mono- 
grafje tomowe, na które można się 
powoływać, pisząc historję Sztuki, 
zwłaszcza Sztuki wileńskiej; posia- 
dają one _ bibljograficzne białe 
kruki, bezcenne ornaty,  kilimy, 
gobeliny i bogate kolekcje obra- 
zów, zaczynając od prymitywów, na- 
iwnych anonimowych kompozycyj re- 
ligijnych, włącznie do „obrazów  mi- 
strzówą dawnej szkoły wileńskiej 
Smuglewicz, Sleńdziński, Czechowicz 
Szymon; nareszcie obrazy malarzy 
doby ostatniej, jak Sleńdziński Ludo- 
mir i Kwiatkowski, na które się zdo- 
były klasztory o tradycji ciągłej. 

® 
Nie každy wilnianin, być może, 

będąc w kościele św. Katarzyny przy 
ul. Wiłeńskiej, wie, iż bezpośrednio 
do tego kościoła przylega klasztor 
żeński pp. Benedyktynek, założony w 
Wilnie w wieku XVII, i który w roku 
1922 obchodził 300-letnią rocznicę 
swego powstania. Klasztor ten dla 
Wilna jest drogim nie tylko ze wzglę- 
du na jego przeszłość historyczną, co 
przetrwała kiłka pożarów, (ostatni za 
czasów okupacji Francuzów—zniszczył 

jak 

bardzo cenną bibljotekę), niewolę ro- 
syjską, nareszcie ostatnio najście bol- 
szewików, « lecz przedewszystkiem ze 
względu na sześcioklasowe liceum żeń- 
skie, które z całem oddaniem się i 
poświęceniem im tylko właściwem— 
prowadzą zakonnice tego klasztoru. 

Sześcioklasowe liceum żeńskie— 
jest to typ szkoły ogólnokształcącej 
średniej, tak bardzo rozpowszechnio- 
nej we Francji, (w Polsce istniały ta- 
kie szkoły za czasów  austrjackich w 
Galicji), a który u nas w Polsce, a 
szczególnie na Wileńszczyznie, przy- 
jął się za czasów ministra oświaty 
St. Grabskiego, jako jeden z najwię- 
cej udanych paragraiów jego reiorm 
szkolnych. 

Szkoła,—która program swój za- 
stosowuje do sześciu lat nauczania, 
upraszcza i ułatwia ten program wy- 
kreśleniem łaciny i matematyki wyż- 
szej — taka szkoła, liceum, jest naj- 
lepszym typem szkół dla dziewcząt o 
ograniczonych zdolnościach, - którym 
to ograniczenie nie pozwala wstąpić 
na uniwersytet, lecz które maturę po- 
siadać muszą, jako niezbędny waru- 
nek przy szukaniu posady, pracy za- 
robkowej. 

Wykreślając ze swego programu 

łacinę — liceum żeńskie natomiast 
uwzględnia w szerokim zakresie ry- 
sunki, roboty (szycie, krój, hafty), 
gospodarstwo domowe (pranie, goto- 
wanie, sprzątanie), pedagogikę i ra- 
chunkowość, t. j. to, co odrazu po 
wyjściu ze szkoły znajdzie zastoso- 
wanie w życiu codziennem  prakty- 
cznem. 

Takich szkół żeńskich w Wilnie 
mamy już trzy: 1) liceum żeńskie S.S. 
Wizytek, 2) liceum im. Filomatów i 
3) pp. Benedyktynek, a przepełnienie 
klas we wszystkich trzech, świadczy o 
zrozumieniu i uznaniu, jakie już zdo- 
były te szkoły u rodziców. 

Uważam, że posiadając takie trzy 
szkoły w Wilnie — dobrze byłoby 
ażeby rodzice sami robili rachunek 
zdolności swych córek, ażeby odrazu 
po skonstatowaniu braku zdolności 
naukowych ułatwili im naukę, a tem 
samem i życie — kursem sześciolet- 
nim uproszczonym. 

ljest to fałszywą ambicją, nieraz 
obserwowaną u woźnych i szewców 
przepychanie dziecka z trudem, nie- 
raz przy pomocy korepetytora — z 
klasy do klasy, ażeby w końcu zro- 
bić ze swej córki półinteligentkę bez-. 
radnie stającą na progu życia i nie 

    

wiedzącą co ze sobą począć. 
Liceum pp. Benedyktynek istnieje 

od roku 1924 i w roku bieżącym za 
parę tygodni będzie Święcić swą 
pierwszą maturę. 

Przeszło 40 dziewcząt opuści te 
klasztorne mury szkolne, pozostawia- 
jąc na zawsze w swej pamięci wdzię- 
czność i wspomnienia spokojnych, 
łagodnych twarzy zakonnic, które 
prowadzą kierownictwo i wychowaw- 
Stwo w szkole. Nauczanie zaś powie- 
rzone jest osobom cywilnym, Ściśle 
dobieranym ażeby nie wprowadzać 
dysonansu do harmonji, panującej w 
tej szkole. 

Poświęcając się całkowicie wycho- 
waniu dziewcząt, klasztor p.p. Bene- 
dyktynek dba 0 wszelkie wygody i 
udoskonalenia współczesne w swej 
szkole. 22-g0 właśnie odbędzie się 
wyświęcenie nowodobudowanego gma- 
chu szkolnego, w którym mieścić się 
będą sala teatralna 1 gimnastyczna, 
sala dla klasy Vl-ej, najliczniejszej, 
więc największa, doświadczalnia — - 
zyczna, mała kapliczka sodalicyjna i 
olbrzymia sala rysunkowa o pięciu 
oknach. Pierwsza to szkoła w Wilnie, 
która rysunki otacza specjalną opieką 
i która zdobyła się na osobną salę 

  

rysunkową, gdzie inożna prowadzić 
racjonalnie wykłady rysunków z 
uwzglęgnieniem zdolności indywidu- 
alnych. (Specjałną pracownię malar- 
ską posiada prócz tego gimnazjum 
litewskie, w którem wprowadzone są 
dodatkowe lekcje malarstwa dające 

bardzo -ciekawe nieraz rezultaty). Do- 
budowane * skrzydło w klasztorze 
usuwa niektóre braki, czyniąc szkołę 
wygodną, jasną i obszerną. A obser- 
wując życie, które w dni szkolne wre 
w tych murach, widząc szczere przy- 
wiązanie dzieci do swych wychowaw- 
czyń, odczuwając ten spokój i brak 
zdenerwowania, — naprawdę trudno 
być zwolennikiem ostatnich prądów, 
nurtujących w niektórych kołach sej- 
mowych, dążących do zamykania 
szkól, prowadzonych przez osoby 
duchowne. Tylko osoby, pozbawione 
codziennych drobnych niepowodzeń, 
zmartwień z powodu trosk o codzien- 
ny kawałek chleba i różnych innych, 
od których je strzegą mury klasztor- 
ne—tylko takie osoby mogą zapew- 
nić szkole sprawiedliwy łagodny sto- 
sunek do dzieci w przeciągu sześcio- 
godzinnego ich pobytu w szkole. 

Ergo. 
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D OŚWIATĘ ROLNĄ. 
Na marginesie broszury Władystawa 
Grabskiego „Reforma  Agronomji 

Społecznej." 

Jakimkolwiek byłby sąd nasz o 
dziełach p. Wł. Grabskiego, czy wy- 
padnie nam zgodzić się czy nie z nie- 
któremi poglądami wyrażonemi w 
świeżo wydanej broszurze, przyznać 
musimy przedewszystkiem, iż samo 
wydanie jej jest ogromną zasługą, 
gdyż porusza w opinji publicznej tak 
niezmiernie ważną i tak niesłusznie 
przemilczaną dotąd sprawę, fjaką jest 
nędza chłopa polskiego, wynikająca 
z bardzo niskiej wydajności obrabia- 
tej przezeń roli. 

Od stwierdzenia tej niskiej wydaj- 
ności zaczyna się treść broszury. 
Cytując cyfry zbiorów rozmaitych 
plonów z ha., prof. Grabski mógłby 
stwierdzić ich niewystarczalność przez 
porównanie z wydajnością gospo- 
darstw w obcych państwach. Już to 

porównanie dałoby nam zastraszający 
obraz niższości naszego drobnego 
rolnictwa. Jednakże autor zdaje się 
tą sprawą mniej interesować. Pierw- 
sze słowa niepokoju, pierwszy okrzyk 
alarmu rzuca gdy z podanych przez 
Główny Urząd Statystyczny cyfr wy- 
niknie, że różnica między wydajnością 
małej i wielkiej własności, wynosząca 
przed wojną 11 proc., dziśdoszła do 
14 proc. na korzyść wielkiej wła- 
Snošci. 

Ažeby zrozumieč ten swoisty punkt 
Widzenia, z którego patrząc, autora 
musi mniej niepokoić niższość naszego 
drobnego rolnictwa wobec zagranicy, 
Jak wobec naszej polskiej wiekszej 
własności, trzeba sobie przypomnieć, 
że był on długi czas ekonomicznym 
dyktatorem naszego Państwa. Popeł- 
nione przezeń błędy w dziedzinie skar- 
bowości zostały już wielorako omó- 
wione. On sam w wydanych pamię- 
tnikach starał się analizować swoje 
posunięcia i wyciągnąć z ich skutków 
naukę dla przyszłych rządów polskich. 
Ta chwalebna tendencja auto-krytyki 
odzywa się i tutaj. Bo przecież w 
dziedzinie ekonomii rolnej p. Grabski 
miał też własny, niewzruszony, często 
wypowiadany program, który polegał 
na conajszybszej likwidacji wielkiej 
własności. Więc dlatego jasnym się 
staje ten nagły niepokój, alarm, gry- 
zący wyrzut sumienia, jakiego doznaje 
gdy okazuje się, że cała jego polityka 
agrarna była anti - ekonomiczną, że 
dążyła nieopatrznie do zmniejszenia 
wytwórczości kraju. 

° I stąd niechybnie wynika natych- 
miastowa chęć złagodzenia „twardych 
cytr Głównego Urzędu Statystycznego. 
Na podstawie pewnych przypuszczeń 

*niedających się Ściśle ująć twierdzi 

e autor, że przecież „mniejsza własność 
imimo gorszych plonów może niezbyt 
odbiegać od wielkiej...*. Pociesza tem 
<zytelnika ale nie siebie. Zaraz dalej 
pogłębia i rozszerza wyrażone obawy, 
przejmuje się smutkiem i do tego 
stopnia wydaje mu się ten iakt bo- 
lesny, że „na pierwszy rzut oka nie 
chciałoby mu się dać wiary”. 

Oczywiście fakt niezdolności drob- 
nego rolnictwa do wydobycia z ziemi 
takich plonów, jakie wydobywa wiel- 
ka jest ze względu na znacznie prze- 
ważający obszar roli zajęty przez ma- 
lą własność, bardzo niepokojący. Dla 
jednego z szermierzy zwiększenia te- 
go obszaru może być bolesny. Ale 
jeżeli już abstrahujemy od cyfr abso- 
lutnych i zagranicznych, jeżeli bierze- 
my tylko stosunek _ wydajności 
małej i wielkiej własności, jeśli 
ubolewamy nad niskim plonem małej, 
to niepodobna nie cieszyć się nam 
wyższą wydajnością wielkiej własno- 
Ści. Tembardziej, że przecież wielka 
własność od chwili powstania Polski 
do maja 1926 r. była dotkniętą prze- 

Śladowaniem Rządu, jakiego nigdy od 
żadnego z rządów zaborczych nie do- 

znawała. Jeżeli mimo to potrafiła dać 
z roli wyższe plony od rządzącej i u- 
przywilejowanej klasy włościańskiej, 
to dowodzi jej hartu, jej zdolności 
życiowej, jej umiejetności w uprawie. 

Autor oOdkrywszy  niebezpieczen- 
stwo Śpieszy analizować jego genezę 
i składniki. Wymienia kolejno brak 
meljoracji, niestosowanie nawozów 

sztucznych i zachwaszczenie pól. Ten 
ostatni brak opisuje nieco szerzej i 
zapuszcza się nawet w dość ryzykow- 
ne jak na proiesora, który nie może 

być technikiem rolnym, uwagi o walce 
z perzem. Nie negując bynajmniej 
wagi tych czynników sądzimy, że ze 

względów metodycznych możnaby u- 

łożyć inaczej przyczyny niskich  plo- 

nów drobnego rolnictwa. Na  pierw- 

Szem miejscu stanie szachownica, któ- 

ra wprost umiemożliwia racjonalną 

. uprawę. Kamasacja zajmuje zbyt ma- 

э 

ło miejsca w wywodach autora. Szyb- 
kie skomasowanie szachownicy chłop- 

skiej jest pierwszym krokiem do pod- 

niesienia wydajności. Ale jeżeli bez 

komasacji nie można marzyć o po- 

prawie, to znowu sama nie wystar- 

czy by usunąć nędzę. Drugi punkt, 

wyłącznie opracowany przez autora, 

oświata rolna, jest również kapitalny. 

Wreszcie wyrwanie chłopów z rąk 
lichwiarzy żydowskich i udostępnienie 

im kredytu zdaje się być nie mniej 

ważną rzeczą Od poprzednio wymie* 

nionych. 

Uznawszy za najważniejszy puńkt 
drugi, autor poddaje krytyce dotychcza” 

sowę drogi oświaty rolnej i dowodzi 

znikomych rezultatów systemu  inter- 
natów. Nie można mu tu nie przyznać 
zupełnej racji. Szkoda tylko, że przy- 
taczając rozmaite sposoby nauczania 
rolnictwa za granicą zapomina o 
Belgji, gdzie to uczą rolnictwa popro- 
stu nauczyciele wiejscy, równocześnie 
z nauką czytania i pisania. System 
ten ma tę przewagę nad innymi, że 
jest bardzo prostym. Wystarczy wy- 
szkolić odpowiednio nauczycieli ludo- 
wych. A jakim jest skutek, o tem mo- 
że Świadczyć kultura i przeciętna wy- 
dajność z ha w Belgii, najwyższa w 
Europie po Danji. Sam projekt p. 
Grabskiego bardzo szczegółowo opra- 
cowany jest śmiałą i cenną próbą 
wyjścia z obecnego marazmu. Czyta- 

S+4 O wo 

KURIER GOSPODARCZY ZEN WCDMA 
jąc te słuszne i jakże przekonywują- 
ce uwagi p. Grabskiego narzuca się 
nam pytanie, dlaczego tak długo Pol- 
ska zwiekała, by dać ludowi ten naj- 
większy skarb, jakim jest umiejętność 
uprawy roli. — Jak zamach majowy, 
który przeorał i wskrzesił ojczyznę w 
dziedzinach wojskowości, finansów, 
administracji, komasacji, pozostawił 
nietkniętą tę najbardziej zachwaszczo- 
ną dziedzinę oświaty rolnej? 

Dziś, gdy minister Staniewicz wal- 
czy o spełnienie ogromnego zadania 
scalenia działek chłopskich, potrzeba 
nam na gwałt innego Staniewicza 
oświaty rolnej. 

Aleksander Bocheński 
inż. roln. 
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Faustyna. Zach. sł. o g. 19 m. 25 

jutro 
Andrzeja i J. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U. 5. 3. 
z dnia 21 V 1928 r. 

Ciśnienie J 260 
średnie w m. | 

Temperatura | oC 
średnia Bo 

Opad za do- ! 
bę w mm. | 

Wiatr | J 
przeważający | 

Uwagi: Pogodnie. 

Maximum na dobę -1-24*C ZSZ 

Tendencja barometryczna spadek ciśnienia, 

URZĘDOWA. 
— Podwójna nominacja. Pan Mini- 

ster Spraw Wewnętrznych zarządzeniem z 
dnia 13 bm. mianował radcę wojewódzkie- 
go p. J. Rakowskiego naczelnikiem wydzia- 
łu w urzędzie wojewódzkim w Wilnie. 

Równocześnie w związku z powola- 
niem do życia Rady Wojewódzkiej i Wy- 
działu Wojewódzkiego p. Minister wyzna- 
czył p. Józefa Rakowskiego na członka 
Wil. Wydziału Wojewódzkiego, a p. B. Dze- 
najewicza na zastępcę tegoż członka. 

(x) Powrót p. Wojewody Raczkie- 
wicza z inspekcji pogranicza. P. Woje- 
avoda Raczkiewicz, który w towarzystwie 
d-cy 6 Brygady Kopu pułk. Górskiego, na- 
czelnika woj. wydziału bezpieczeństwa publ. 
p. Kirtiklisa i Starosty pow. Wil.-Trockie- 
go p Witkowskiego dokonał ostatnio in- 
Spekcji w miejscowościach pogranicza pol- 
sko-litewskiego, powrócił w dniu wczoraj- 
szym do Wiłna i objął urzędowanie. 

W związku z dokonaną inspekcją p. 
pułkownik Górski wyjechał w dniu dzisiej- 
szym do Warszawy. 

— (x) Wyjazd prezesa Dyrekcji Ceł 
Dr. Lewakowskiego do cerlina, W związ- 
ku z mającą się odbyć konferencją dele- 
gatów polsko-litewskich w Berlinie w dniu 
wczorajszem wyjechał do Berlina prezes 
wiłeńskiej dyrekcji ceł Dr. Lewakowski. 

— (r) W sprawie wysługi lat w służ- 
bie państw zaborczych. Osobom, pozo- 
stającym w służbie państwowej, którym 
przysługiwało prawo do zaliczenia do wy- 
sługi lat czasu poprzedniej służby państwo- 
wej lub samorządowej w b. państwach za- 

borczych, względnie cząsu pracy zawodo- 

wej, czas ten może być zaliczony jeżeli za- 
interesowani zgłoszą swoje prawa w ter- 

minie do dn. 31 grudnia rb. 
Celem załatwiania tych Spraw przy 

wszystkich władzach naczelnych utworzo- 

ne zostaną komisje weryfikacyjne. | 

Zaliczenia dokonane na zasadzie decy- 

zji tych komisyj nie będą dawać praw do 
dodatku za wysługę lat oraz do. różnicy 

uposażenia za czas do dn. 31 grudnia 1928 r. 

(x) Konfiskata „Głosu pracy*. U- 

rząd Starosta Grodzkiego w Wilnie zarzą- 
dził w dniu onegdajszym konfiskatę biało- 
ruskiego czasopisma „Głos pracy* Nr. 11 

za umieszczenie artykułu pod tytułem „Co 

dalej*. 
w treści tego artykułu dopatrzono się 

cech przestępstwa przewidzianego w *art. 
50 prawa. prasowego i 1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

MIEJSKA. 
(x) Z posiedzenia mieiskiej ko- 

misji technicznej. W piątek dnia 17 bm. 
odbyło się w Magistracie posiedzenie miej- 
skiej komisji technicznej. 

Głównym tematem posiedzenia były 
sprawy zatwierdzenia planów budowy no- 
wej rzeźni miejskiej i gmachu dla projekto- 
wanej szkoły powszechnej na Antokolu. 

aś sprawę planu budowy miejskiej 
piekarni mechanicznej odroczono do dnia 
ło czerwca rb. 

Pozatem rozpatrzono kolejność pro- 
jektowanych robót kanalizacyjno-wodocią- 
gowych, termin których wyznaczono do 
dnia 1 lipca rb, przyczem koszta aprobo- 
wanych robót kanalizacyjnych wyniosą 309 
tys. i robót wodociągowych 69 tys. zł. 

Zatwierdzono oo z pewnemi po- 
mi przepisy przejściowe w sprawie 

wykonania. tzw. krat i połączeń z kana- 
łami w poszczególnych posesjach przy rów- 
noczesnem urządzeniu przynajmniej po 1е- 
dnej deszczówce w każdem skanalizowa- 
nem podwórzu. Przejściowe te przepisy о- 
bowiązują w terminie do dnia 31 grudnia 
rb. po uprzeaniem zaoejenceii JE pz 
Radę miejską i władze na zę > 

— (x) Z. posiedzenia miejskiej Rady 
architektonicznej. Onegdaj w murach po” 
Franciszkańskich pod przewodnictwem ar- 
chitekta miejskiego p. inż. Narębskiego 0d- 
było A RZE Rady architektonicz- 

nej m. Wilna. 4 
Na posiedzeniu tem międzyinnemi zde- 

cydowano ogłosić w najbliższych dniach 

konkurs na roboty w celu wykonania pla- 
nu regulacyjnego Altarji, ogrodu Botanicz- 
nego, Bernardyńskiego, Góry Zamkowej 0- 
raz śródmieścia tj. placu Katedralnego, ul. 
Ad. Mickiewicza i td. 

Pozatem uchwalono również ogłosić 
konkurs na budowę projektowanej bramy 
wjazdowej do ogrodu Bernardyńskiego przy 
zbiegu ul. św. Anny i Królewskiej. 

— (x) Sporządzenie planu regula- 
cyjnego m. Wilna na wzór miast zacho- 
dnich. W związku z projektem sporządze- 
nia przez Magistrat planu regulacyjnego m. 
Wilna wydelegowany został onegdaj Zinż. 
Walicki do Warszawy, Poznania, Bydgosz-- 
czy i Torunia w celu zapoznania się z plą- 

Południowo-Wschodni. 

nami regulacyjnemi tamtejszych samorzą- 
ów. 

— (x) Posiedzenie Rady Miejskiej 
wyznaczono na dzień 23 bm. Posiedze- 
nie Rady Miejskiej wyznaczone na czwar- 
tek dnia 24 bm. z przyczyn niezałeżnych 
od Magistratu odbędzie się we środę 23 
bm, o godzinie 8 wiecz. z niezmienionym 
porządkiem dziennym. 

(x) Posiedzenie komitetu wyko- 
nawczego wystawy Tareów Północnych. 
We środę dnia 23 bm. w sali posiedzeń Ra- 
dy Miejskiej odbędzie się posiedzenie ko- 
mitetu wykonawczego wystawy Targów 
Północnych w Wilnie. 

Głównym tematem posiedzenia będzie 
omówienie sprawy regulacji terenu wysta- 
wowego oraz budowy poszczególnych pa- 
wilonów. 

—(x) Realizacja budowy gmachu dla 
szkoły powszechnej w Kuprianiszkach. 
W. związku z projektem budowy nowego 
gmachu szkolnego w Kuprjaniszkach w 
aniu wczorajszym odbył się w Magistracie 
przetarg publiczny na 
tego gmachu. 

Z pośród 4-ch oferentów, którzy zgło- 
sili się do przetargu, jako najdogodniejszą 
ofertę zatwierdził inż. Korbusz-Wojewódz- 
kiego na sumę 53,594 zł. 

Wobec tego prace nad realizacją tego 
projektu rozpoczęte zostaną w najbliższych 
dniach. 

- (x) Polskie dzieci z Gdańska i z 
niemieckiego Górnego Sląska przyby- 
wają do Poiski. Informują nas, iż p. Wo- 
jewodzina Raczkiewiczowa jako prezeska 
Komitetu przyjęcia dzieci polskich z Nie- 
miec, zwróciła się ostatnio do Magistratu 
m. Wilna z prośbą o ułokowanie kilku 
dzieci w kolonjach miejskich. | 

Po rozpatrzeniu sprawy tej, na wczo- 
rajszym posiedzeniu, Magistrat postanowił 
przyjąć na koszt miejski 10 dzieci ną ko- 
lonje letnie na przeciąg 6 tygodni. Pod- 
kreślić należy, iż większa partja dzieci 
przybędzie z Gdańska i niemieckiego Gór- 
nego Śląska. 

— Komisja zbada stan statków i 
przystani. W dniu 23 bm. Specjalna ko- 
misja, w skład której wejdą przedstawiciele 
Starostwa Grodzkiego, Dyrekcji Dróg Wod- 
nych, Dyr. Robót Publicznych i Policji 
badać będzie stan sanitarny oraz tech- 
niczny statków osobowych kursujących po 
Wilji, oraz wszystkich przystani. 

WOJSKOWA. 
— (0) Przegląd poborowych. We $го- 

-dę dnia 23 maja, stawić się winni do prze- 
glądu poborowi z nazwiskiem na lit. O, za- 
mieszk. we wszystkich komisarjatach i ną 
lt. P, zam. w III i V komisarjatach, we 
czwartek zać dnia 24 mają z nazwiskiem 
ną lit. P, zam. w I, II i IV komisarjatach. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA, 
— (x) Zażegnanie strajku cukierni- 

ków. Informują nas, iż strajk u cukierni- 
ków, który ostatnio wybuchł na tle ekono- 
micznem w fabryce „Fortuna“, po podwyž- 
szeniu dotychczasowych płac robotniczych 
został w dniu wczorajszym zlikwidowany 
ostatecznie. 

— (x) Trzecia partia bezrobotnych 
zatrudaiona przez Magistrat. Magistrat 
Wilna zatrudnił ostatnio nową partję bez- 

robotnych przy miejskich robotach kanali- 
zacyjnych w ilości 1oo osób. 

jest to już z rzędu trzecia partja bez- 
robotnych przyjętych przez Magistrat do 
robót miejskich. 

SZKOLNA. 
— (r) Przyznanie praw publicznoś- 

ci szkołom w z. Wileńskiej. Min. Oświa- 
ty ostatnio nadał prawa publiczności na- 
stępującym szkołom średnim, funkcjonu- 
jącym na terenie kurątorium szkolnego 
okr. wileńskiego: 

1) Pełne prawa gimnazjów państwo- 
wych aż do odwołania: gimnazjum męskie- 
mu OO. Jezuitów, gimnazjum żeńskiemu 
Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z 
Nazaretu w Wilnie. Na przeciąg roku szkol- 
nego 1928-29: gimnazjum Kkoedukącyjnemu 
p. Walentyny Szulickiej w Baranowiczach i 
gimnazjum koedukacyjnemu z polskim ję- 
zykiem nauczania Chaima Epszteina w 
Wilnie. 

2) Niepełne prawa gimnazjów państwo- 
wych na przeciąg roku szkolnego 1928-29: 
gimnazjum  archidiecezjalnemu męskiemu 
Kurji Metropolitalnej rzymsko-katolickiej w 
Wilnie, gimnazjum koedukacyjnemu Ferdy- 
nanda Wele a w Wilnie, gimnazjum koedu- 
kacyjnemu Żyd. T-wa Pedagogów w Wilnie, 
gimnazjum koedukacyjnemu Ety Dzięciel- 
skiej w Wilnie, liceum żeńskiemu im. Filo- 
matów - Stanisławy Pietraszkiewiczówny 
w Wilnie, liceum żeńskiemu im. Sw. Scho- 
lastyki Zgromadzenia PP. Benedyktynek w 
Wilnie, gimnazjum koeduk. T-wa Szkoły 
Średniej w _Stołpcach, polskiemu gimn. 
koeduk. im. T. Zana T-wa Szkoły Polskiej 
w Mołodecznie. 

3) Niepełne prawa gimnazjów państwo- 
wych — z zastrzeżeniem, ną przeciąg roku 
szkolnego 1928-29 w Wilnie: gimn. koeduk, 
z litewskim językiem nauczania im. Witol- 
da Wielkiego — Lit. Stow. Ośw. „Rytas*, 
gimn. męsk. Zgrom. ks. ks. Misjonarzy, 
gim. koeduk. T-wa Rozpowszechniania Oš- 
wiaty, gimn. koeduk. im. Tadeusza Cząc- 
kiego - Stefana Świętorzeckiego, liceum 
żeń. Zgrom. SS. Wizytek; w Lidzie 
gimn. koeduk. Magistratu m. Lidy; w Nowo- 
gródku gimn. koeduk, z białoruskim ję- 
zykiem nauczania dla kl. od I do IV włą- 
cznie; w Słonimie — gimn. koeduk. Żyd. 
T-wa Szkoły Średniej oraz w Drui — gimn. 
koeduk. im. Króla Stefana Batorego -- 
Zgromadzenia OO. Marjanów. | 

Spodziewane są uzupełnienia powyż- 

o spisu. 
szego SW) Udział hutców szkolnych w 
uroczystościach. Zdarza się, że hufce 

roboty budowlane 

kolne są pociągane do wystąpień  publi- 

cznych z okazji różnych miejscowych uro- 

czystości i obchodów, które poza efektem 

zewnętrznym nie dają żadnych pozytywnych 
rezultatów i nic wspólnego nie mają z pra- 
cą przysposobienia wojskowego. 

wzgiędów wychowawczych Min. 
Oświaty zarządziło, aby hufce szkolne bra= 
ły udział łącznie z wojskiem jedynie w dnie: 
3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada oraz w 
święta pułków miejscowych i przysposo- 
bienia wojskowego i wychowania  fizy- 
cznego. 

Prócz tego przewidziany jest udział hu- 
fców szkolnych urządzanych przez miejsco- 
we władze i społeczeństwo na przyjazd P. 
Prezydenta Rzplitej, generalnego inspekto- 
ra sił zbrojnych, ministra spr. wojsk. wzglę- 
dnie najwyższych dostojników państwa. 
O każdorazowym udziale hutców szkolnych 
w takich uroczystościach decyduje dowódca 
okr. korpusowego po porozumieniu się z 
kuratorjum szkolnem. 

(r) Uczęszczanie młodzieży szkol- 
nej do szkół tańca wzbronione. Staro- 
stą grodzki na m. Wilno, zgodnie z 1ozpo- 
rządzeniem Min. Oświaty, rozesłało do 
wszystkich właścicieli szkół tańców zawia- 
domienie, Kktóre:n zabrania młodzieży szkol- 
nej branią udziału w lekcjach tańców od- 
bywanych w przedsiębiorstwach i u nauczy- 
cieli tańców. 

Udział uczących się w. tego rodzaju 
lekcjach dozwolony jest wyjątkowo w tych 
tylko wypadkach, gdy przedsiębiorca uzy- 
ska na to odpowiednie zezwolenie. 

— (r) Egzamina z rysunków. Utwo- 
rzona przy wydziale Sztuk Pięknych USB. 
państwowa komisja egzaminacyjna dla egza- 
minów z rysunku, jako przedmiotu naucza- 
nia w szkołach średnich ogólnokształcących 
i seminarjach nauczycielskich. podania od 
kandydatów na nauczycieli rysunku o przy- 
stąpienie do egzaminu w terminie letnim 
przyjmować będzie do dnia I czerwca rb. 

Podania wraz z załącznikami składać 
należy na ręce przewodniczącego 
komisji w dziekanacie wydziału Sztuk Pię- 
knych. 

KOMUNIKATY. 

— Z ostatniego posiedzenia wydzia- 
łu pow. Wil.-Trockiego. Na ostatniem 
posiedzeniu wydziału powiatowego pow. 
Wileńsko-Trockiego uchwałone zostały na- 
stępujące rezolucje: 

Udzielono subwencji Zw. Pszczelarzy 
na zorganizowanie w szeregu punktach uli 

pokazowych. Przyznano na własność kółku 
rolniczemu w Rzeszy tryjer, dla wykorzy- 

stania go na punkcie czyszczenia zboża. 
Ponądto ustalona została opłata przy reje- 
strowaniu rowerów oraz rozpatrzono SZze- 
reg odwołań podatkowych. 

W sprawie projektu budowy szosy Z 
Werek do Nowo-Werkowskiej fabryki nie 
osiągnięto narazie porozumienia, gdyż pro- 
pozycyj wydziału i dyrekcji fabryki nie 

udało się uzgodnić. > 
Wobec trudności budżetowych wyni- 

kłych z tego, że podatki wpływają dopiero 
jesienią, a obecnie nasuwają się wypłaty, 
na jednem z najbliższych posiedzeń zadecy- 
dowane zostanie, które z wydatków należy 
zaktualizować, a z któremi można się 

wstrzymać. 
Następne posiedzenie wydziału odbę- 

dzie się w dni. 25 bm. o godz. 6 po ро- 
łudniu. 

— Wpływ ałkoholu i nikotyny. 26 
maja r. b. o godzinie 7.30 w. w gimnazjum 

im. Ad. Mickiewicza odbędzie się odczyt 
prof. Uniwersytetu S. B. Dr. med. Szyling- 
Siengalewicza na temat „Wpływ alkoholu i 

nikotyny na ustrój młodzieży”. Dochód z 

odczytu przeznacza się na gry dla młodzie- 
ży, udającej się na kolonje letnie wypo- 
czynkowe. й 

—Zebranie sekcji samorzadow szkol- 
nych. Dnia 24 bm. o godz. 6-tej wieczo- 
rem punktualnie odbędzie się w „lokalu 

szk.'p"Nr 39 (Królewska 9) zebranie sek- 

cji samorządów szkolnych, na którem p. 

Andrzej Jasiński wygłosi referat na temat: 

"Samorząd szkolny oparty na systemie 

grup — rodzin*. г й 
Wstęp wolny dla członków i gości. 

ZEBRANIA 
Poselski wiec sprawozdawczy Je- 

dynki. W niedzielę 20-go bm. o godz. 13 
odbył się w sali „Helios“ wiec sprawo- 

zdąwczy poselski zorganizowany przez se- 
kretarjat Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem. Po zagajeniu wiecu przez posła 
dr. Brokowskiego przemawiali pos. B. Po- 
doski i Wł. Kamiński. Poseł Podoski refe- 
rował o _ działalności komisyj sejmowych 
podkreśiając żywy udział posłów Jedynki 
w pracach komisyjnych. Pos. Wł. Kamiń- 
ski omówił zadania parlamentarnych kół 
regjonalnych, nawołując społeczeństwo do 
intensywnej współpracy, gdyż Rząd jeden 
oczywista nie może pokonać wszystkich 

trudsości. 3 : 
Po referatach posłowie odpowiadali na 

liczne zapytania obecnych w aktualnych 

sprawach, jąk ap. w sprawie podwyżek dla 

kolejarzy, poprawy doli bezrobotnych. 

RÓŻNE. 

— (x) Pierwszy okaz dła ogrodu 

zaologicznego w Wilnie. Informują nas, 

iż żoną dyrektora teatru polskiego „Lu- 

tnia* p. Rychłowska ofiarowała ostatnio m. 

Wilnu przez siebie wychowaną sarenkę, 

która przeznaczoną została jako pierwszy 
okaz dła zaprojektowanego ogrodu zoolo 

gicznego w Wilnie. Sarenka ta Której dano 
nazwę „Baśka* ulokowaną została narazie 
w ogrodzie miejskiej szkoły doświądczal- 
nej przy ul. M.-Pohulanka, gdzie dzieci 

szkół powszechnych uczęszczają na wykła- 
dy nauki z dziedziny zoologii. 

— Kasa Chorych m. Wilna zawiada- 
mia, że od składek za m. kwiecień 1928 r., 
niewpłaconych do 31 maja 1928 r. będą 
pobierane procenty zwłoki, oraz po tym 
terminie zaległe składki będą ściągane w 
-drodze egzekucji wraz z procentami zwłoki 

i kosztami egzekucyjnemi. 
Nakazy płatnicze zostały wysłane, — 

nieotrzymanie rachunku nie powstrzymuje 

obowiązku płącenią. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wy- 
stępy Elny Gistedt, Dziś po raz ostatni 
świetny wodewil „Nitouche*, w którym 
znakomita primadonna kreuje rolę tytuło- 
wą. Partnerem jej jest p. Marjański. Rolę 
Floridora gra p. Wyrwicz. Orkiestrę pro- 
wadzi Kochanowski. 3 

Jutrzeisza premjera. „Księžnicz- 
ka Ola-la“, oto tytuł jutrzejszej premiery 
komedji muzycznej Gilberta, w której El- 
na Gistedt jest nieporównana. Reżyseruje 
tę komedję muzyczną Wyrwicz-Wich- 

rowski, orkiestrę prowadzi p. M. Kocha- 
nowski. Partnerem E. Gistedt będzie St. 
Marjański. | 

RADJO—WILNO. 
Wtorek dnia 22 maja 1923 r. 

12,00— — : Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej. 

16,00 —16,15: Chwilka litewska. 
16,15 16,30: Komunikat sportowy. | 

16,30—16,55: „Eugenjusz Małaczewski* 
odczyt z działu „Literatura* wygłosi Stani- 
sław Cywiński. 

16,55 17,20: „I korpus WP. na wscho- 

dzie” odczyt z cyklu „Boje polskie” w 10 

rocznicę likwidacji I korp. wygłosi Waler- 
jan Charkiewicz. я 

17,20 17,40: „O alkoholizmie* odczyt 

z działu „kłygiena* wygłosi dt. Janina Bor- 
tkiewiczów ną. 

gap. 
Zofja z Hr. CZOSNOWSKICH 

Hr HALKA LEDÓCHOWSKA 
SOBAL1ISK A. 

Opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
Urodzona na Wołyniu w maj. Honorówce 29 lutego 1850 r. 

Eksportacja z domu żałoby (Jagiellońska 7), do kościoła par. Św. 
Jakóba oabędzie się we środę 23 maja o godz. 7-ej wiecz., nabożeństwo 
żałobne w tymże kościele we czwartek 24 maja o godz. 9 m. 30 rano, 
poczem nastąpi pogrzeb ną cmentarzu Antokolskim. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych i znajo ch, 
Se w SPRZ żału CÓRKA, S ASES WNUKI i WNUCZKI, 8 

dnia 20 maja 1928 r. 

  

     

   

Exportacja zwłok z domu 

RA 
Šš. 

AMALIA PEŁCZEWSKA, z KNORRE, primo voto GERLEE 
po długich cierpieniach zmarła 21 maja, 

cy na cmentarz Ew.-Lut. nastąpi 
Pogrzeb odbędzie się we środę 23 maja O g. 6 wiecz. 

©О czem zawiadamiają 
dzieci, wnuki i prawnuki. 

tp 

przeżywszy lat 81- 
žaloby (Portowa 23-20) do kapli- 

dziś 22 maja o godz. 6 wiecz.    
Hu caci Sorta Jozusowego. 

W ubiegłym tygodniu ukonstytuo- 
wał się Komitet budowy kościoła Ser- 
ca Jezusowego w Wilnie. Zanim się 
ukażą w prasie szczegółowe iniorma- 
cje o jego składzie osobowym, jego 
zadaniach i programie pracy, sygna- 
lizujemy z żywą (radością powstanie 
tej organizacji, której statut formalnie 
już zalegalizowany pozwala na pro- 
wadzenie szerokiej, na wielką skalę 
zakrojonej akcji. 

Oby inicjatywa wszczęta przez gro- 
no ludzi dobrej woliz J.E. ks. bisku- 
pem Michalkiewiczem i niestrudzonym 
założycielem i opiekunem  instytucyj 
Serca Jezusowego ks. kan. Lubiań- 
cem na czele, poczęta była w dobrej 
chwili. Jest to bowiem  napraw- 
dę zbożna i wielkaą myśl  zrea- 
lizowania wspaniałego i szlachetnego 
w swej konstrukcji niemal mistycznej 
poinysłu architektonicznego artysty- 
rzeźbiarza Ś.p. Antoniego Wiwulskie- 
go, jakim jest kościół Serca Jezuso- 
wego. 

Jest to przedewszystkiem obowią- 
zek, jaki na katolickiem i polskiem 
Wilnie ciąży, zadokumentowania swej 
czci dla Serca Jezusowego, dla tego 
Serca, któremu Francja swe zwycię- 
stwo nad Marną zawdzięcza, Polska— 
„Cud nad Wisłą*, Wilno — dwukrot- 
ne wyzwolenie, a naród polski - swe 
zmartwychpowstanie. 

Jest to dalej dług, który Wilno 
winno spłacić jednemu z najsziachet- 
niejszych, najczystszych, najidealniej- 
szych ze swych synów, co miasto na- 
sze gorąco umiłował i zginął na po- 
sterunku w jego obronie. 

Jest to wreszcie konieczność dania 
ludności zamieszkałej w ogromnej 
dzielnicy Wilna i okolicy podmiejskiej, 
pozbawionej kościoła, ludności złożo- 
nej przeważnie z kolejarzy i rękodziel- 
ników, świątyni, której już sam wy- 
gląd porywać będzie wzwyż rozmo- 
dlone dusze i serca, ciężkim trudem 
i biedą skołatane i do ziemi zda się 
nieraz wgniecione. 

Jesteśmy pewni, że organizujący 
się Komitet nie zaniedba wykorzystać 
tego potężnego Środka, zapewniające- 
go powodzenie każdej słusznej akcji, 
obliczonej na skuteczny wynik, jakim 
jest szeroko: pomyślana i umiejętnie 
zorganizowana propaganda, bez któ- 
rej najlepsze i największe wysiłki nie 
wydadzą spodziewanych owoców, że 
więc odbitki przepięknego dzieła Wi- 
wuiskiego rozpowszechniane w setkach 

tysięcy egzemplarzy znajdą się w Ка?- 
dym domu, w każdej instytucji polskiej 
katolickiejj by wskrzesić przed ocza- 
mi ogółu zapomniane już przez wiel: 
a przez wielu może zupełnie nieznane 
arcydzieło mistrza wileńskiego, že 
odezwy i nawoływania w postaci bro- 
szur, plakatów, artykułów okoliczno 
ściowych w prasie miejscowej, za 
miejscowej i zagranicznej (amerykań 
skiej zwłaszcza) w postaci ulotek 
odczytów, oraz wszelkiego rodzaj 
imprez dochodowych zwracać się będ : 
i pukać do wszystkich serc, miłują 
cych to co jest wielkie, piękne i szie- 
chetne, że wreszcie Komitet zdało 
wzniecić czynny zapał i entuzjazm w. 
naszem społeczeństwie i przekonać 
je, że wzniesienie w Wilnie kościoł« 
ku czci Serca Jezusowego, właśni: 
według projektu Wiwulskiego (bros: 
Boże nie zmienionego!) nie należy ć 
mrzonek i fantastycznych, nieziszcrai- 
nych utopij, jak twierdzą niektórz: 
pesymišci, a že mimo pietrzącyci 
się choćby największych trudnośc: 
Sprawa ta jest kwestją sumienia, kwe 
$Ча honoru i ambicji katolickiego : 
polskiego Wilna. 

l tu społeczeństwo musi pokazać 
że jest katolickiem,śnie 2 imienia jen: 
i metryki, lecz że w mocy jego leż 
tworzenie rzeczy wielkich i trwałyc: 
ku chwale Bożej. 

Każdy więc, kto się do katolicyzm ° 
poczuwa, niech stanie do wielkiego. 
zbożnego dzieła wzniesienia w Wilni= 
kościoła-pomnika ku czci Najświętsze - 
go Serca Jezusowego. 

l jak pomnik Wieszcza, co kiedv* 
w grodzie naszym stanie, by dać w 
marmurze i spiżu wykute Świadectw:: 
mocy i wielkości naszego ducha ne- 
rodowego, co promieniami kultur: 
polskiej świecił dookoła i jasne znicz” 
ducha na najdalszych rubieżach O: 
czyżny naszej zapalał, tak košcič' 
Serca Jezusowego z wystrzelającą k: 
niebiosom wieżycą i monumentała « 
figurą Chrystusa u wnijścia stać bę 
dzie jako pomnik naszej wiary, jak: 
świadectwo żeśmy tej wierze i košcio 
łowi katolickiemu wierni pozosta: 
przez wszystkie czasy, - głosić będzi: 
ten pomnik, iż tawiara z topieli dzie- 
jowej i niebytu nas wybawiła, a w 
nieszczęściach i zmaganiach okrutnyc: 
z losem dziejów naszych porozbiarc- 
wych kazała nam trwać, wierząc, „i 
jutrznia wyzwolenia blizka* i tej jutrz 
ni ducha doczekać pozwoliła. A. A 

Poświęcenie sztandaru Średniej Szkoły 
Handlowej! 

Stowarzyszenia Kupców i Prze 
mysłowców Ghrześcijan. 

W niedzielę o godz. 9 m. 30 J.E. 
ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz 
dokonał w. Bazylice Wileńskiej aktu 
poświęcenia sztandaru Średniej Szko- 
ły Handlowej Stowarzyszenia Kupców 
i Przemysłowców Chrześcijan m. Wil- 
na. W uroczystości tej wzięli udział 
przedstawiciele władz z p. Wojewodą 
Raczkiewiczem, Kuratorem Wil. Okrę- 
gu Szkolnego Pogorzelskim, zrzeszeń 

17,45—18,40: Transmisja z Warszawy: 
Muzyka operowa. 

18,45—19,10: Gazetka radjowa. 
19,10 - 19,15: Sygnał czasu i 

tości. 
19,20 - 22,00: Transmisja z Katowic: 

„Domek trzech dziewcząt* operetka według 
Fr. Schuberta. 

+2,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, komunikaty PAT., policyjny, 
sportowy i inne. е S 

22,30 -23,30: Transmisja muzyki 
necznej z Warszawy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Zderzenie dorożki z autobusem. 
W nocy na 21 bm. na ul. Dominikańskiej 
autobus Nr 14376 najechał ną dorożkę K. 
Ajmaczyńskiego, wskutek czego w autobu- 
sie wybito szyby, koń zaś ranny w głowę. 

Szofera Władysława Łuckiewiczą aresz- 
towano. 

— Zadługi spacer czy zaginięcie? 
Dnia 20 bm. wyszły? z domu i dotychczas 
nie powróciły: 16-letnia służąca Stanisława 
Kozakiewiczówna (M. Stefańska 21) i 15- 
letnia Bronisława Rozenberg (Ludwisarska 

rozmai- 

ta- 

М 
— Wšciekty pies. Dnia 20 bm. wšcie- 

kły pies pokąsał lo-letnią Zofję Maciułe- 
wiczównę (Niemiecka 17). Psa zabito. 

Ofiary. 
Ku uczczeniu dnia imienin przełożonej, 

p. Julji Rodziewiczowej, nauczycielstwo 
gimn. im. E. Orzeszkowej skłądą na kolo- 
nie letnie dla uczenic tegoż gimnazjum 

gospodarczych i organizacyj społecz- 
nych. Na rodziców chrzestnych za 
proszeni zostali p. Kurator Pogorze;- 
ski i p. Rucińska, małżonka Prezesz 
Stowarzyszenia Kupców i Przemy 
słowców Chrześcijan, a zarazem nai 
wyższego bezpośredniego zwierzchn: 
ka szkoły. 

Po akcie poświęcenia odbyła 5 
na Placu Magdaleny przed gmacher' 
Województwa defilada uczniów Śreć 
niej Szkoły Iiandlowej oraz pocztów. 
sztandarowych długiego szeregu šreč 
nich szkół wileńskich, przyjmowani 
przez P. Wojewodę Raczkiewicza + 
otoczeniu licznie zebranych przedsta 
wicieli* społeczeństwa. 

Po defiladzie uczestnicy uroczy: 
stości udałi się do szkoły, gdzie oć 
był się akt wbijania pamiątkowyc: 
gwoździ w drzewce sztandaru. Tuta: 
reprezentował p. Wojewodę nacze!- 
nik wydziału administracyjnego r. 
Włodzimierz Dworakowski. 

Piękne okolicznościowe przemć- 
wienia na temat znaczenia i zada:: 
młodzieży w Odrodzonej Polsce wy: 
głosili pp. Kurator Pogorzelski, Vice- 
prezydent miasta inż. Witold Czyż 
Prezes Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan Roman Ru- 
ciński i inni. 

Po akcie „wbijania gwoździ —Dy- 
rekcja Szkoły podejmowała gości 
śniadaniem. r 
_ Nawiasem wspomnieć się godzi. 
iż Średnia Szkoła Handlowa Kupców 
i Przemysłowców Chrześcijan m. Wil- 
na jest pionerką wyszkolenia zawo- 
dowego na naszym terenie. Z okazj: 
niedzielnej uroczystości składamy tei 
wzorowej placówce kulturalno-ošwia- 
towej serdeczne życzenie dałszego 
rozwoju oraz jaknajwięcej owocnych 
wyników pracy dla społeczeństwa i 
państwa. (b.$.)
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Już dobrze wiadoma, całkowite obo- 

jetność wileńskiego społeczeństwa na 
muzykę — o ile nie jest w związku z 
jakiemś nazwiskiem sensacyjnem - i 
nikogo nie zdziwiło złe zapełnienie 
sali. Gorzej, że nawet motywy spo- 
łeczne, na które ongi byli wilnianie 
dość wrażliwi, przestały już działać. 
Ani piękny cel występu Ak. K. Muz., 
ani sposobność uczczenia tak zasłu- 
żonego i w całej Polsce słynnego dy- 
rektora Piotra Maszyńskiego nie zdo- 

„łało poruszyć naszej inteligencji i wyr- 
wać choć na chwilę z uspienia i apa- 
tycznego bezwładu. 

Oprócz szczupłej garstki stałych 
bywalców koncertowych i odczyto- 
wych, prawie nikt nie przyszedł. Na 
palcach można było zliczyć osoby, 
które „zaszczyciły swą obecnością” 
zebranie środowe w Ognisku Akade- 
mickiem i poczuwały się przez to 
samo—do obowiązku pójścia na ten 
koncert, choćby ze względów towa- 
rzyskich. Nawet sfery uniwersyteckie, 
najbliżej jak by się zdawało— związa- 
ne z sympatycznem gronem koncer- 
tantów, reprezentowane były przez 
jednego profesora (stałego bywalca 
koncertowego) i bardzo nikłej garstki 
studentów. Tak się czułem zawsty- 
dzony za Wilno, o znaczeniu kultu- 
ralnem którego tyle się emfatycznych 
i pustych wygłasza frazesów, że nie 
miałem odwagi, w czasie przerwy, 
powitać czcigodnego dyrektora Ma- 
szyńskiego osobiście. 

Odrazu zaznaczam, że chór A.K.M. 
odwiedził Wilno nie w charakterze 
zespołu koncertującego, lecz przez u- 
przejmość koleżeńskę względem stu- 
dentów U.S.B., a to zniewala do cał- 
kiem innego sądu, jak się oceniało 
zespoły odbywające podróż koncer- 
tową, nprz. chóru studentów jugo- 
słowiańskich. 

Jako chór amatorski i często się 
w swym składzie osobistym zmienia- 
jący, wykazali nasi goście wiele zalet 
najzupełniej cennych. Intonacja prawie 
zawsze dość pewna, dykcja jasna, 
valkowite opanowanie pamięciowe 
grogramu i karność w spełnianiu ży- 

'. czeń dyrygenta, świadczą o starannej 
pracy i jej dobrych wynikach. Że się 
„Legenda* Czajkowskiego  trochę 
mniej udała, nie będziemy zbyt po- 
szkodowani wobec wielu innych rze- 
czy, dobrze odśpiewanych. Do naj- 
lepszych piodukcyj zaliczyć trzeba 
prześliczną „Pieśń žniwiarzy“ Maszyn- 
skiego (nagrodzoną przed wielu la- 
ty, na konkursie w Krakowie) oraz 
„Wesele sieradzkie" Prosnaka. 

Bardzo sympatycznym  tenorem 
odśpiewał p. B. Nietyksza arję Żeleń- 
skiego i Moniuszki i parę piosenek, 
ujawniając sporą muzykalność i wy- 
dorną dykcję. 

Solo na skrzypcach, odegrała z 
temperamentem i ładną techniką sze- 
reg mniejszych utworów p. H. Baliń- 
ska. Dziwne tylko, że całego Noktur- 
na Szopena-Sarasatego grała z  sur- 
dynką. Efekt kolorystyczny, w tej 
sztuce, całkiem niepotrzebny, jak mi 
się zdaje. 

„ Bardzo ładny i równy w brzmie- 
niu sopran p. M. Czekotowskiej za- 
sługuje na zupełnie poważne wy- 
kształcenie. Ujmujący Śpiew młodej 
adeptki rokuje przyszłość bardzo 
szacownej Śpiewaczki lirycznej. 

Z humorem wygłoszona deklama- 
cja p. M. Rogowskiego dopełniła wra- 
żenie miłego wieczoru, serdecznie 
przyjętego przez publiczność. 

Dyrektor Maszyński i obie panie 
otrzymali piękne podarki kwiatowe. 

Michał Józefowicz. 

V. WILLIAMS. 

s TRÓJKA TREFLOWA. 
Ujrzawszy nadchodzącego hr. Aranyi 

z siostrzeńcem i Clivem, Wirginja i 
Godfrey pośpieszyli ku nim. 

Dzięki Bogu, odnajdujemy pa- 
nią! — zawołał hr. Hektor ściskając 
dłoń młodej. dziewczyny. Oddała mu 
uścisk a drugą rękę wyciągnęła do 
Lorna. : 

— Cóż Clive, co się z tobą stato? 
—zapytała wzruszonym głosem. 

— O moja droga! — westchnął 
młodzieniec. — Jaką straszną noc 
spędziłem przez - ciebie! Odszedłem 
od ciebie, chcąc zbliżyć się do von 
Bartzena i przekonać się, czy był sam. 
Nagle wpadłem do olbrzymiej jamy, 
zasypanej Śniegiem, było to coś w 
rodzaju studni. Usiłowałem wydostać 
się stamtąd i gdy po długich próbach, 
udało mi się wyleźć, zniknęłaś już. 
Do świtu błądziłem, szukając mojej 
towarzyszki, a potem udałem się do 
Wolistalu po pomoc i ratunek. 

— Pani nie może sobie wyobrazić, 
w jakim stanie zdenerwowania przy- 
był p. Lorne do nas! — wtrącił hr. 
Aranyi. — Zebrałem swoją służbę i 
rozpoczęliśmy poszukiwania, które 
trwały wiele godzin... 

— W jaki sposób doszliście do 
przekonania, że należy jej tutaj szu- 
kać? zapytał Godirey. 

— Dzięki hr. Hektorowi : zorjen- 
towaliśmy się w sytuacji, odrzekł 
Clive. 

- dy p. Lorne opowiedział mi, 
że widział von Bartzena przy pocią- 
gu, tłomaczył hr. Aranyi swą do- 
skonałą angielszczyzną, a nie ,zna- 

Św. Jańskiej 9, a które miało miejsce w 
nocy z 14 na 15 kwietnia władze śledcze 
zdołały wreszcie całkowicie ujawnić. : 

W trakcie dochodzenia podejrzenie 
padło na niejakiego Kazimierza Szułko- 
wskiego, murarza, który, jak stwierdzono 
spieniężał pasy i broń pochodzące z tej 
krądzieży, Nadto Szułkowkki był ubrany 
również w kradzione palto. у 

Mocno poszlakowanego Szułkowskiego 
aresztowano dn. 24 ub. m. i osadzono w 
więzieniu. Mimo to dawał on mgliste 
wyjaśnienia i do winy nie przyznawał się. 

Dopiery w sobotę ubiegłą zdołano od- 

SPORZ. 
Najbliższe wyścigi konne. 

W dniach 28 b. m. 1, 3, 7, lo, 14 i 17 
czerwca rb. odbędą się na torze w Pośpie- 
szce, zorganizowane staraniem Wileńskiego 
Towarzystwa Hodowli Koni i popierania 
sportu konnego, wyścigi konne i konkursy 
hippiczne: i 2 

Program przewiduje po sześć gonitw 
dziennie, przyczem w dniu 3 czerwca Od- 
będzie się, po raz pierwszy w Wilnie, wiel- 
ki steeple chase armji o nagrodę 7.000 zł. 

Program dnia lo czerwca przewiduje 
steeple chase wileński o nagrodę 1000 zł. 
i honorową wyznaczoną przez Wileńskie 
Towarzystwo. : RY 

Wielkie zainteresowanie wzbudzi nie- 
wątpliwie gonitwa loferyjna wyznaczona na 
dzień 17 czerwca. W konkurencji tej koń— 
zwycięzca przechodzi na własność Towa- 
rzystwa i po gonitwie rozłosowany będzie 
wśród posiadaczy losu w cenie 5 zł. 

Wobec ograniczonej ilości losów nale- 
ży zakupywać je w poprzedzających dniach 
wyścigów - w kasach totalizatora. W dniu 
1o czerwca odbędzie się konkurs hippiczny 
pań, też po raz pierwszy w Wilnie, ponad- 
to w dn. 14 i 17 czerwca wyścigi poprze- 
dzą konkursy hippiczne oiicerów, a 3i 7 
czerwca pudoficerów. ‚ : : 

Dla udogodnienia publiczności zorgani- 
zowane zostaną dwie kasy totalizatora 
oraz przebudowano gruntownie trybuny. 
Dzięki staraniom Zarządu w roku obecnym 
podwyższone zostaną nagrody, przyczem 
ogólna ich suma wynosi 56.000 zł. Dotych- 
czas zapisano sześćdziesiąt koni znanych 
stajni wyścigowych. | 

Niewątpliwie wyścigi obecne wzbudzą 
ogólne zainteresowanie i na trybunach spot- 
kamy całe Wilno. W. T. 

  

Sezon wyścigów konnych rozpoczyna 
się z dn. 28 maja r. b. Następne wyścigi 
odbędą się 1, 3, 7, lo, 14i 17 czerwca. 
Wyścigi jak zwykle w Pośpieszce. Totali- 
zator będzie czynny. Orkiestra wojskowa, 
bufet i t. d. Wyścigi w tym roku zapowia- 
dają się bardzo zajmująco. fo też można 
się spodziewać że będą miąły duże powo- 
dzenie. 

1 pn Leg AZ, S 1. 
Sobotnie zawody 0 mistrzostwo kl. 

A. rozegrane przez drużyny 1 p. p. Leg. i 
AZS. przyniosły, zupełnie zresztą niespo- 
dziewany wynik remisowy. J 

Słabsza technicznie i osłabiona bra- 
kiem Wasilewskiego drużyna akademików 
utrzymała się aż do końca, a nawet miała 
możność zdobyć dwa punkty. Obydwie dru- 
żyny grały bez zbytniego wysilania się, dzię- 
ki czemu mecz nie obfitował w Žywsze 4 
momenty. Obaj bramkarze dobrze dyspono- 
wani obronili po kilka ładnych strzałów. 
Pozatem z obu drużyn wykazali żywszą i 
lepszą grę: Wróbel i prawo skrzydłowy z 
drużyny wojskowych oraz por. Kowalewski 
z AZS. Grabowiecki debjutujący w tym se- 
zonie w barwach AZS nie zupełnie spro- 
stał zadaniu. ` : 

Sędzia por. Schlichtinger przeoczył je- 
den korner dla AZS, pozatem dobry. Publi- 
czności niewiele. T. 
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IR nawet najbardzej zużyte fl 
E siai doprowadza do idealnej 

czułości  „RADJO - POGOTOWIE", 
pracownia konstrukcyjno-reparacyjna 
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Bartzena i zapytać go o nią. 
Zatelefonowałem więc do  przyja- 

ciela w Budapeszcie i dowiedziałem 
się, że ten podły człowiek wyjechał 
poprzedniego dnia do FHlacz. Nie bez 
trudności odnaleźliśmy ślady jego, 
które przyprowadziły nas do Keś... 

-- Poszukiwania te zabrały nam 
sporo czasu! .— wtrącił Clive. 

— Miałem ja swoje porachunki z 
Gellertem, ciągnął dalej hr. Ara- 
nyi, chciałem go ukarać za Śmierć 
tylu nieszczęsnych ofiar. Z łatwością 
uzyskałem od władz miejscowych po- 
zwolenie, by policja towarzyszyła nam 
i dokonała w zamku rewizji... 

— Lecz co się działo z tobą, 
Wirginjo? — pytał Clive, God- 
frey był pewien, że zamordowano 
cię... 

— Zostawimy opowiadanie to na 
później, — rzekł poważnie hr. Hektor, 
biorąc pod rękę młodą dziewczynę. 
— Czas już, żeby dziecko poszło 
wypocząć. Pani wygląda nawpół ży- 
wa. Wracajmy wszyscy prędzej do 
Wolistal. 

— Nie mogę państwu towarzy- 
szyć, rzekł Godirey. Miałem wła- 
Śnie prosić pana hrabiego o pożycze- 
nie mi samochodu. Muszę niezwłocz- 
nie udać się do Budapesztu. 

— Niech się pan nie fatyguje, pa- 
nie Cairsdale, — oświadczył hr. Ara- 
nyi tonem uroczystym. Rząd nasz, 
idąc za memi wskazówkami przepro- 
wadził Śledztwo i na sztab spiskow- 
ców w Budapeszcie został nałożony 
areszt. Węgry nie wystąpią, mój pa- 
nie, ręczę za to. 

Nie chodzi mi w danym wypadku 
o powstrzymanie wybuchu na Wę- 

  

czą w skłądziku na drzewo p. Zeno J. 
Szat. 

Znaleziono tu niemal cały arsenał, to 
jest wszystko to, co zostało Skradzione p. 
Zienkiewiczowi. я 

Po sprawdzeniu, okazało się, iż o wie- 
lu rzeczach, które padły pastwą włamywa- 
cza, nie wiedział sam poszkodowany. 

Najciekawsze w całej sprawie jest bo- 
daj to, że włamaniai kradzieży dokonał 
Szułkowski sam jeden bez współudziału. 

Dodać należy, że w mieszkaniu p. Sza- 
towej zamieszkiwął przez pewen czas b. 
poseł Szapie!. (r) 

io opiera Lłorownicdwo? 
Otrzymujemy list następujący: 

Szanowny Panie Redaktorze! 

    

Zwracam się z uprzejmą prośbą o u- 
mieszczenie na szpaltach pisma WPana co 
następuje. 

Dnia 3 grudnia 1927 roku wyszło roz- : 
porządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
spolitej Polskiej o prawie łowieckiem (Dz. 
U. R. P. Nr. 110 poz. 394) jednym z głów- 
niejszych celów tej ustawy było podnie- 
sienie zwierzostanu w Polsce, który tak 
upadł wskutek ostatnich wojen. 

Rzeczą jest zupełnie zrozumiałą, że 
cel ten może być dopięty tylko wtedy, je- 
żeli my wszyscy będziemy ściśle przestrze- 
gać przepisy ustawy; w rzeczywistości zaś 
tak się nie dzieje dla ilustracji przytaczam 
następujący fakt. 

Dnia 16 maja b. r. jadłem kolację w 
jednej restauracji w Wilnie i oto w menu 
a la carte figurowały dubelty i widocznie 
ten rodzaj zwierzyny był w obfitej iluśc 
w restauracji, gdyż dubelity figurowały tak- 
że w menu obiadowem tegoż dnia. Dubeit 
jest dzisiaj ptakiem wymierającym i jedną 
z poważniejszych przyczyn wymierania te- 
go ptaka jes* masowe niszczenie dubeltów 
w czasie toków wiosennych. Dubelty toku- 
ją całemi masami i jednym strzałem moż- 
na zabić kilka sztuk, a jeszcze więcej zra- 
nić. Z tych względów nowa ustawą ustala 
czas ochrony dla dubeltów i bekasów od 
1-go marca do 10 lipca. Rozumie się, uwa- 
Żałem za swój obowiązek, jako myśliwego, 
zwrócić uwagę lokaja, że restauracja poda- 
ie dubelty w czasie zakazanym przez 
ustawę. 
‚ ‚ Nazajutrz byłem w tejże restauracji i 
i już w menu nie figurowały dubelty, ale 
słonki, których sprzedaż zgodnie z ustawą 
łowiecką w obecnym czasie jeszcze jest 
dozwoloną. jednakowoż mając na wzglę- 
dzie, že w czasie wiosennego sezonu my- 
šliwi-przemystowcy na słonki prawie nie 
polują, gdyż polowanie u nas na ciągach 
Słonek nie daje obfitych rezultatów i ten 
rodzaj polowania w czasie sezonu wiosen- 
nego jest uprawiany przez myśliwych sport- 
smerów, którzy zwierzyny nie sprzedają, —z 
tych względów nasuwają się pewne wątpli- 

wości, czy dubelty w tej restauracji ;dnia 
17 maja nie przeistoczyły się w słonki. 

Rzeczą jest notorycznie znaną, że na 
rynku wileńskim słonek prawie niema i 
trudno sobie wyobrazić, że restauracja mo- 
gła kupić większą ilość słonek, tembardziej 
w ciągu jednej doby, gdyż jeszcze raz za- 
znaczam, że w dniu 16 mają w menu figu- 
rowały dubelty a nie słonki. 

Jeżeli my pociągamy do odpowiedzial- 
ności karnej włościanina kłusownika za to, 
że on złapał zająca na petlę, to tembar- 
ziej musimy być nieubłagalni w stosunku 

do tych osób z inteligencji, którzy łamią 
przepisy ustawy łowieckiej i przez te po- 
pierają kłusownictwo. 

wracam się specjalnie do „Słowa* z 
prośbą o umieszczenie tego mego listu, gdyż 
wiem, że temu pismu nie są obce interesa 
nąszego łowiectwa na kresach, dowodem 
czego służy, że w ciągu ubiegłej zimy na- 
wet były wydawane przez „Słowo* dodatki 
poświęcone specjalnie łowiectwu. 

Proszę przyjąć wyrazy głąbokiego sza- 
cunku i poważania 

Eugenjusz Falkowski 
członek klubu Łowieckiego 

oficerskiego O.K. III. 

OPONY i ciężarowe 
marki angielskiej 

„DUNLOP“ 
poleca N GLEZER wyroby 

» gumowe 

_.__ GDAŃSKA 6, tel. 421. 
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Winterbaum wymknęli się z pułapki, 
uczynią oni wszystko, co będzie w 
ich mocy, by rozpocząć akcję, zanim 
zdołamy przedsięwziąć jakieś kroki, 
dla powstrzymania ich. Proszę pamię- 
tać, że wybuch jest starannie przygo- 
towany. Muszę więc działać nie zwle- 
kając. 

Znów Godirey musiał się rozstać 
z Wirginią, lecz tym razem nie na 
długo. 

Nazajutrz przy śniadaniu, Wirginia 
siedziała w salonie hrabiego Aranyi 
w Budapeszcie, oczekując Godirey'a, 
jak już czekała go tyle razy u Ritza 
w Paryżu. Lecz zdawało się jej, że 
įuž lata całe minęły od tego dnia, 
gdy poraz pierwszy oczekującą z bi- 
jącem sercem dziewczynę spotkał za- 
wód. Poprzedniego wieczeru widziała, 
jak Godirey odjeżdżał limuzyną hr. 
Hektora, a potem wróciła do gościn- 
nego Węgra jednym z samochodów 
policyjnych. Noc spędziła w pałacu w 
Wolistalu by rano powrócić do stoli- 
cy Węgier: 

Tym razem  Godirey stawił się 
punktualnie. Przybył z olbrzymim bu- 
kietem róż dalmackich. Elegancki i 
odświeżony, w granatowym, nowym 
garniturze i żółtych butach, nie przy- 
pominał niczem owego niespokojnego 
i obdartego włóczęgę, jakim był po- 
przedniego dnia, w chwili spotkania 
na podwórzu w Kes. 

A jednak od chwili, gdy się ser- 
decznie przywitali Wirginja miała 
wrażenie, że się bardzo zmienił. Jak 
zawsze wyglądał silnie i zdrowo, po- 
stać jego była zręczna i wygimnasty- 
kowana, twarz miała ciemną cerę a 
oczy błyszczały życiem i radością. 

leźliśmy p. Wirginji w lesie, uważałem, grzech, ani też w Austrji, największy Zmiana, którą Wirginja w nim do- 
że najstosowniej będzie odnaleźć von niepokój budzą Niemcy. Trommel i strzegła, tkwi głęboko w jego stanie 

  

    
    

  

uł. Ostrobramska 5. Miss Mc. Grath naukowy film w 4 aktach. 
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, 

o_godz, 6-ej. Następny program: „WYSPA GROZY*. 

Nad program: „KLUB KŁAMCÓW* komedja w 2 akt. ! 

  

Początek seansów 

  

Kino-Teatr | 
„P OLONIA" | 
ul. A. Mickie- 

w iczą 22. | 

Dziś! Dawno oczekiwany arcywspaniały film w 10 akt 
kawalerji p. tt „GNIAZDO MILOSTEK“, 
ności pełen temperamentu, ulubieniec kobiet Harry Liedtke, 
ny Livio Pavanelli. W obrazie widzimy h 

W rolach tytułowych, ulubieńcy 
ilustrujący awantury miłośne oficerów 

czarująca Gretta Ley i wytwor- 
ulaszcze życie arystokracji wiedeńskiej, najwytwor- 

niejsze kobiety i mężczyzni. Początek o g. 5.30, ost. 10.30. 

wileńskiej publicz- 

  
  

  

Kino-Teatr | : i т Е 

« | Ferari w najnowszej swej kreacji p.t „ZABÓ 
„HELIOS į owszej swej. 

Wileńska gg. | 9a tragedja niewinnej 
si i 

dziewczyny w 12 akt. 

Dziś! 4 gwiazdy ekranu WERNER KRAUSS, Magda Sonja, Erna Morena 

JGZYNU (Za więziennym murem) 
Nadprogram: Przyjazd do Polski króla 

Afganistanu— wszystkie uroczystości, 

  

Kino Kolejowe 

„GENISKO“ | 
(obok dworca kolejo- 

wego). 
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Fabryki w Lublinie i Żywcu 

MOTORY ROPOWE, 

nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI 

Przedsta- 
wicielstwo Л 
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ROBK! 

Na żądanie wizyty inżynierów. 

Liczne referencje odbiorców.     
  

wytwórnie ma- 
  

i odlewnie 

i SI EZ nana S Taa a LL-— Dziś Wspaniały dramat w 9 akt. z życia arystokracji rosyjskiej na emigracji 

„Tajemnica Księżny Farinowej" 

W rolach głównych: MAC MURRAY, ELMA LINCOLN. 

Lekarz OWE DO a A 
wyjazd. y- па 5-ут kil. 

nagrodzenie: Ósemka Folwark od Wilna przy 
plus 25 proc. dodatku Lidzkiej Szosie, ob- 
komunalnego, miesz-jekt 5 hekt., z całem 
kanie, opał, światło zabucowaniem i sa- 
przy wo nej praktyce dem owocowym, ja- 

2 
i Angello   "

M
   

  

DOKTOR 
D.ZELDOGAEZ | 
chor. weneryczne, 
Syfilis, narządów 
moczowych, od 9 „Lechja 

Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. 

Zarząd: LUBLIN, Foksal 25. 

Biuro sprzedąży i skład fabryczny: 

Wilno, Gstrobramska 29, telefon 13—10. 

Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR- 
NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow- 
szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE, 

NA GAS SSANY, MOTORY 
ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko- 

TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA- 
TROWE, TRYJERY, części do maszyn żniwnych, 

Zjednoczone Fabryki Maszyn, 
dawn. C. Blumwe i Syn w Bydgoszczy. 

Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OB- 
DRZEWA "najnowszej konstrukcji, przewyż- 

szające wyroby zagraniczne. 

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 

rzecze, Połocka Nr 4 
m. 12. 2302 —4 

    

Rutynowana nauczy- 

GO i ANGIELSKIE- 
GO wyjedzie na lato, 
Rzeczna 11-a m. 11, 
(róg Zakretowej). — 

może być z 

— 

Letnisko utrzymaniem, 
nad jeziorem, las so- 
snowy, dowiedzieć się 
Antokol 62, Olszew= 
ska. 2303—0 

DAMSKĄ TOREBKĘ 
i niewielką sumę pie- 
niężną znaleziono dn. 
8 kwietnia b. r. na 
ul. Młynowei. Po 
tocka 20-4. O-p0gZ 

PRZENOSNE, 
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ŚKARTOFLE czesne 
„Earły—Rose" czystei odmiany, 

gatunek wyborowy, 

     

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr 11-a. 

| OKAŻJAI 
Majątek _ ziemski 
około 150 ha do- 
brej ziemi, z zabu- 
dowaniami, domem 
mieszkalnym,ogro- 
dem owoc. za 
11.000 dolarów 

sprzedamy 
D.H.-'K. „Zachęta* 

l Gdańska 6, tel.9-05 

— 
Don w  dobrym 

punkcie Zwie- 
rzyńca z ładnym 

    

  

   
poleca 

    01602 

  

  

  

  

NO PERO PP | ogrodem sprzeda- gubioną* książkę MARYA й "| „my b, dogodnie wojskową ' rocz- ; т Tw f=7g | 2-H-K. „Żachęta" | £— nę*jgog, "wa. Ożyńska-Śmolska 
B 2 UBRANIA na A WZORÓW B Gdańska 6, tel.9-05 przez P. K. U. Świę- o: ik e > 
В ® na zamówienia i gotowe poleca zi „ ciany, na imię Felik- Rio vebdų еа bala 
B © " R i Mieszkanie sa Wojciechowskiego, Porcelšdius | złote g 5 L. KULIRKO SKI = g unieważnia się. -1L2C korony. Sztuczne zę- * B 50 ul. Ad, Mickiewicza Nr. 33-a. Le g 3 pokojowe na z RZRPNE 3 ię u- 

Duży wybór materjałów ostatnich nowości rzyńi ki rzędnikom i uczącym & „mat yfcu poszukiwane. Wyki dne - < RZ się zniżka. Ofiarna 4 ES ykonanie pierwszorzędn 2-г112 < dans 3 aa Й LEKA E t ads d 
o i in ii i i ii ь . ‚ “ * act 8—1i od 4 7. A2 dom z ogrodem do wy-[Ą Uniewaźniam wa*pod „Zwierzyniec BAWAWAG Wydz. Zdr. Nr. 3 

WIĘ y e Wiłewskieą Wo Owo indeks Nr 37 Hahna nam РОКТОВ® 
ое re restaurację i t p., ewent.jq Maksymiliana, stu 34 POKOJOWEGO MK, MINSBERK | gp zamsazaoj Wo spizedač. Dow. 56 Wilno,ggdenta medycyny. 0 Mieszkania CO RECZNE SR AADSZERIU BB ul. Królewska 2 „SPORT*. —0W | szukam, Zgłoszenia = UWIERZ Pa ja $ 

do. »Słowa* pod jefon 567. Przyjmuje E ARE NN WI. zMieszkanie. | — od 8 do 1 i od4 do8. > Nasiona, Śl pusmena 2 Baila B 3 5, || KOPJOWANIEJ| MI W. Smiałowska FLANCE, NAWOZY SZTUCZNE, ga leszcze w centrum CHOroby S*C8 przyjmuje od godz. 11 RAFJĘ poleca „Sklep Rolniczy” PLANOW. Aldo wynajęcia pokoje y astma, go Mickiewicza Szwarcowy 1 (Wielka 15). €—vezz ŚWIĄTŁODRUKI przy rodzinie z utrzy- Sanatorjum — „Salus* 46 m. 6. Niezamoż- m "os Nada MEZA VPOWIES maniem. Wiadomosč: Dr. Kupczyka Kra- nym ustęj stwa. слваслка (na Arsenalska 6 m. 1,ków, Szujskiego 11. B P Nr. 63 Kos KONI RANI KA so 82-812 

moralnym. Stracił bezpowrotnie ten 
ton sceptyczno-obojętny, narzuconą 
sztywność. Zawsze był dla niej ser- 
decznym i 'uważnym, z właściwym 
sobie wdziękiem, otaczając ją swą 
Opieką, lecz teraz więcej okazywał 
uczucia i.zdawało się, że miłość jego 
do niej stała się głębsza i poważniej- 
Sza. Zrozumiała więc, że przygody 
i przeżycia, które przesunęły się nad 
nim w dniach ostatnich dodały mu 
powagi i prostoty. 

Wirginja natomiast odczuwała ja- 
kiś dziwny ciężar na duszy. Opowia- 
danie Clive'a o samobójstwie pięknej 
pani wzruszyło ją głęboko. Młoda 
Amerykanka była na tyle szlachetna 
i skromna, że umiała ocenić niezwy- 
kły czar, który otaczał baronową Vali, 
to też tragedja jej śmierci wstrząsnęła 
do głębi serce Wirginji. Wiedziała 
ona, że Godirey kochał niegdyś baro- 
nową, była jednak zbyt pewna jego 
miłości, zbyt mu uiała i w szczerość 
jego wierzyła, by wątpić w to, czy 
istotnie dawne uczucie wygasło w je- 
go sercu, a mimo to ogarniało ją 
pragnienie, usłyszenia potwierdzenia 
swych myśli z jego własnych ust. 

Siedzieli przy sobie na kanapie 
złoconej, wśród pięknych stylowych 
mebli Ludwika XVI, przed palącym 
się ogniem. Niezwykle uroczysty lo- 
kaj, w pudrowanej peruce i aksamit- 
nych spodeńkach, podawał herbatę 
na srebrnej tacy w prześlicznym ser- 
wisie z porcelany. Woda bulgotała w 
srebrnym imbryku a w koszyczku le- 
żały apetyczne sucharki. 

Ciężkie sztory z grubego materja- 
łu zasłaniały okna, tłumiąc głosy 
ulicy. Na kominku, zdobnym w pięk- 
ne lwie głowy, które były w herbie 
hrabiego Aranyi, duże kłody drzewa 

     
   

  

        

   
   

    

  

      
     

  

(od 4—6) 

paliły się wesoło. Wszystko uspasa- 
biało do zwierzeń w pięknym salo- 
nie, który nie zatracił nic z dyskret- 
nego wdzięku i elegancji salonów 
XVIII-ego stulecia. 

Trzymając w swych dłoniach ciepłą 
rączkę ukochanej dziewczyny, z twarzą 
zwróconą w stronę ognia, Godirey 
opowiadał, jak dziwnie splątały się 
losy jego pierwszej miłości z tajemni- 
czą misją, która mu powierzoną zo- 
stała. 

— Biedna Vali! -— rzekł. — Padła 
ona ofiarą nowej mentalności Świata. 
Widocznie w nagłem olśnieniu prze- 
konała się, iż droga, którą obrała, 
była fałszywą. To odkrycie złamało 
jej silną duszę. Była to dzielna i 
szlachetna kobieta, musimy to przy- 
znać, droga Jenny. Była szlachetną i 
lojalną na swój sposób, wierzyła w 
to, do czego dążyła... 

— Wiem o tem! — odrzekła Wir- 
ginja. 

Spojrzał na nią badawczo. 
— Czy widziałaś się z nią? 
Wirginja skinęła głową. Opowie- 

działa mu wszystko, co się stało, od 
chwili rozstania ich w lesie, rozmowę 
z baronową, a potem z von Bartze- 
nem i Trommelem. 

— Gdy wreszcie obaj odeszli, 
ciągnęła dalej, pozostałam sama w 
ciemnościach przez czas dłuższy. Na- 
gle usłyszałam za drzwiami odgłosy 
walki. Za chwilę zapanowała cisza i 
słychać było dziwne podskakujące 
kroki, zbliżały się one ku moim 
drzwiom, ujrzałam w nich  Gellerta. 
Godireyu, nie potrafię wypowiedzieć, 
jaki był straszny w tej chwilil Nie 
zdawałam sobie pierwiej sprawy z je- 
go kalectwa, teraz robił wrażenie 
dziecka, był tak mały i ruchy jego 

w  ludnej i bardzo godnikami i stawem, | —1 od 5-8 wiecz. 
rozleglej okolicy. 1 i pół. hekt. lasku, AS Wiadomości udziela ziemia po ogrodniku, | -Kobieta-Lekarz Z. Grabowski, Lida, dowiedzieć się: sklep ll. Leldowiczowa 
ul. Suwalska 28. Ookwiatowy  Gintowta, 7 
————Žamkowa, rÓg Sko- | KOBIECE, WENE- Samoch Ford, w pówki. 0—pLzz | RYCZNE, NARZĄ- 
ana najlepszym u—- ы a m o 

stanie, do sprzedania i o --21 Od 4-6, itam że mały for- Wszelkie SM ul. Mickiewicza 24, tepjan za 450 zł., Za- pieniężne Jokuje- tel. 277. 

cielka FRANCUSKIE: | 

z Gotó 

  my najsolidniej na 
oprocentowanie 

pod dobre zabez- 
| pieczenia 

D. H.-K. „Zacheta“ 
Gdańska 6, tel.9-05 A i 

W. Zdr. Nr. 152. 

Doktór Medycyny 

KUKIEWIEŻ 
. choroby weneryczne, 

skórne i płciowe, ul. 
Do wynajęcia letnisko Mickiewicza 9, wejście domek składający się z ul. Śniadeckich 1, 
z 4-ch pokoi umeblo- przyjmuje ad 4 7. 
wanych z kuchnią i 
werandą (w odległo- 
ci od miasteczka 

Niemenczyna - 5 minut choroby skórne i we- 
drogi) nad rzeczką neryczne. Przyjmuje 
obok sosnowego lasu. od godz. 10 do 1i od 
Komunikacja z Wilna 
autobusem. Warunki: 
ul. Zarzeczna Nr 15 
m. 4, od g. l-ej do 
S-ej p. p. 1—L08Z 

— 

Dr. POPILSKI 

ka 2, róg Zawalnej 
+0 

Dr. G. W0LFS2N 
weneryczne, moczo- 

wkę płciowe i skórne, ul. 
PRZY JMU JE MY Wileńska 7, tel. 1067. 
na wysokie — орго- - /8/ 
centowanie zabezpie- PO 
czoną złotem i sreb- Dokfór- Medycyny 

A. GYMBLER 
rem, odbiór lokat 
natychmiastowy 

Ч E choroby skórne, we- 
neryczne i 

LOMBARD Plac Kated- 

płciowe. Elektrotera- 
` ralny,Bisku- 

pia 1, tel. 1410, wy- Di В 
daje bez ograniczenia Pia, słońce górskie 
pożyczki na zastąw dlatermja. Mickiewi- 
złota, srebra, brylan- cza 12, róg Tatar- 
tów, obrazów, forte- Skiej 9-2i5 8. 
pianów i różnych to- 

W.Z.P. 1 

  

Lekarz-Dentysta 

    

miały w sobie cóś dziecinnego. Od- 
wrócił się, by zamknąć drzwi i ru- 
chem tym przypominał małego chłop- 
ca. Lecz gdy spojrzałam na jego 
twarz, kontrast pomiędzy jego  nie- 
pewnemi ruchami i postacią, a wyra- 
zem jego Oczu, był tak przerażający, 
że nie mogłam się powstrzymać od 
krzyku. Oddychał ciężko, a z rąk je- 
go spływały krople krwi na brudną 
słomę. Byłam literalnie sparaliżowa- 
na z przerażenia, nie mogłam ruszyć 

się, ani oderwać. Nie mówił ani sło- 
wa i stał, wpatrując się „we mnie te- 
mi strasznemi, martwemi oczyma. | 
nagle... : 

Młoda dziewczyna zamilkła, wzru- 
szona strasznemi wspomnieniami. 

—, Wyciągnął rękę ku mojej szyi. 
Coinęłam się, a wtedy uchwycił mnie 
za ramię. O, Godfreyu, cóż to był 
za uścisk! Ręka jego była miękka, a 
jednocześnie silna, jak kleszcze. Pal- 
ce żelaznym vściskiem wpijały się w 
mą skórę, zdawało się, że to żelazne 
obręcze obciągnięte gumą. Nie mogłam 
Się wyrwać, wreszcie nachyliłam się i 
ugryzłam go. jęknął głośno, jak zra- 
nione zwierzę, lecz nie wypuścił mnie 
i schwycił drugą ręką za szyję. Za- 
częłam krzyczeć... Podczas walki, la- 
tarnia, którą przyniósł i powiesił, 
spadła i zgasła. Byliśmy pogrążeni w 
ciemności. Gellert bez przerwy mówił 
coś do siebie. Nagle zjawił się Tral- 
gott. Nie zdaję sobie bardzo sprawy 
z tego, co się działo później, gdyż 
zemdlałam widocznie. Tralgott opo- 
wiedział mi potem, że wyrwał mnie z 
rąk karła i próbował go zabić. Lecz 
Geliert, mrucząc i zgrzytając jak zwie- 
rzę, wyrwał się z jego rąk i wybiegł 
z celi, zamykając w niej nas. 

  Wydswca Stanlsiaw Macklewicz. Redaktor cdpowiedzialny Czesław. Karwowski. 
Druk. „Wydawnict wo Wileńskie* ui. Kwaszelna 23, 

5—7 p.p. W. Pohulan- 

moczo- 

_W.Z.P 43. - 

      

      
    

    

 


