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Otrzežwienie. 
Prowokacyjny napad szowinistów 

niemieckich na artystów polskich w 

Opolu usiłowały czynniki nacjona- 

listyczne zarówno w Niemczech jak 

i w Polsce uczynić punktem wyjścia 

do kampanji, mającej na celu zao- 

strzenie do ostatecznych granic 

wzajemnych stosunków między obu 

państwami i narodami. Jaką korzyść 

przyniosłoby to rozognienie namięt- 

ności interesom państwowym i na” 

rodowym jednej lub drugiej stronie— 

to pozostaje tajemnicą aranżerów 

zajścia w Opolu oraz inicjatorów 

akcji odwetowej, proklamującej boj- 

kot sztuki i kultury niemieckiej. i 

Bylo rzeczą naturalną, že dzikie 

wybryki chuliganów niemieckich wy” 

wołały w społeczeństwie polskiem 

żywiołowy protest i powszechne o- 

burzenie, które znalazły swój wyraz 

w szeregu wieców i manifćstacyj. 

Nastrój;ten patrjotyczny postarała się 

wyzyskać demagogja nacjonalistycz- 

na, by nadać zdrowemu odruchowi 

instynktu narodowego charakter hi- 
steryczny i karykaturalny. Zaczęto 

w bezkrytyczny i podniecony tłum 

rzucać hasła zoologicznej nienawiści 

do wszystkiego, co jest związane z 

imieniem niemieckiem, chociażby to 

były nieśmiertelne dzieła Wagnera 

i Goethego. Próbką takiej bezmyślnej 

germanofobji mieliśmy u nas w Wil- 

mie podczas demonstracji młodzieży 

akademickiej, gdy zdzierano tablicz- 

ki z napisem „ul. Niemiecka" i 

smarowano węglem na to miejsce 

„uł. Opolska". Takie i tym podobne 

objawy hurra-patrjotyzmu były | na 

porządku dziennym w całej Polsce. 

Trudno się dziwić rozagitowa- 

nym tłumom, że nie umieją się u- 

trzymać na granicy zdrowego roz- 
sądku, można zrozumieć do pew” 

nego stopnia pobudki inspiratorów 

tych ekscesów, którym chodzi o ło- 

wienie ryb w mętnej wodzie i zdo- 

bycie takim kosztem popularności i 

wpływów na masy, ale zgoła nie- 

pojętem jest stanowisko poważnej 

opinji, nie mogącej czy nie chcącej 

się przeciwstawić chorobliwym wy” 

brykom i biernie się zachowującej 

wobec szkodliwej przesady. Jest to 

niewątpliwie skutek ogólnej psycho- 
zy, której w chwilach zbiorowych 

uniesień ulegają nawet najbardziej 

krytyczne i zrównoważone umysły. 

Przykładów tego charakterystycz- 

nego zjawiska widzieliśmy bez liku 

podczas wojny wszechświatowej. . 

Jak zawsze jednak po okresie 

silnego podniecenia następuje rea- 

kcja psychiczna, wywołująca pewną 

depresję i apatję. Szumne manifes- 

tacje bardzo prędko wyczerpały 

nastrój wojowniczy tłumów i, jak 
było do przewidzenia, zawiodły о- 

czekiwania tych, którzy się spodzie- 
wali na ich gruncie rozwinąć pla- 

nową akcję, zmierzającą do unice- 

stwienia wysiłków ludzi dobrej woli 

z obu stron znalezienia drogi do 

zgodnego współżycia i zasypania 
przepaści, jaka dzieli sąsiadujące z 

sobą od wieków narody. 

Co ciekawsze jednak, że te sa” 

me czynniki, które na początku u” 

prawiały najhałaśliwszą demagogję, 

podniecając siebie i swych 'czytel- 
ników, obecnie trąbią na odwrót, 

wycofując się powoli z nierozważ- 

nej awantury. Bardzo znamienne 
jest pod tym względem stanowisko 

krakowskiego „Głosu Narodu", któ” 

ry — jak złośliwi twierdzą* pod na- 

ciskiem wpływowego w kołach cha- 

decji Korfantego — nie tylko za- 

przestał dotychczasowego szczucia 

i podjudzania opinji przeciwko na” 

rodowi niemieckiemu, ale zamieścił 

nawet artykuł, wykazujący znaczne 

otrzeżwienie i dający wcale rozsąd- 

ną oceną sytuacji. 

„Rząd polski — pisze „Głos Na- 
rodu* — zbadał sprawę gruntownie, 

i dopiero w dn. 7 maja złożył za 

pośrednictwem posła Knolla w ber- 

lińskim urzędzie spraw zagranicz- 

nych protest przeciwko dopuszcze- 

niu do zajść w Opolu, podczas któ- 

których zostali pobici, poranieni 

i zelżeni polscy obywatele. Rėwno- 

cześnie poseł polski zwrócił się 

o ukaranie winnych, o zadośćuczy- 

nienie i odszkodowanie dla ofiar 

napadu. 
W odpowiedzi na powyższą in- 

terwencję zakomunikowano ze stro- 

ny urzędu spraw zagranicznych Rze- 

szy, że nadprezydent prowincji gór- 

nośląskiej Lukaschek złożył na ręce 

polskiego konsula generalnego w By- 

tomiu, Malhomme wyrazy ubolewa- 

nia z powodu zajść w Opolu. 

Widocznie jednak w Berlinie spo- 

strzeżono, że pierwsze oświadczenie 

p: Lukaschka nie było wystarczają- 

cem, gdyż w piątek 10 maja zjawił 

się on ponownie u konsula Rzplitej 

Polskiej, składając ponownie wyrazy 
ubolewania z powodu zajść w Opolu 

i potwierdzając oficjalnie, znane 

częściowo z komunikatów praso- 

wych, zarządzenia władz niemiec- 

kich, w związku z wypadkami opol- 

skiemi, a mianowicie o usunięciu 

3 wyższych urzędników w Opolu 

i oddaniu pod sąd 15 osobników. 

Odpowiadając na pytanie dr. Lu- 

kaschek oświadczył w toku rozmo- 
wy, że gwarantuje w przyszłości 

bezpieczeństwo „przedstawień pol- 

skich na Śląsku opolskim, i że obec- 

nie bada sprawę przyznania sub- 

wencji na cele teatralne polskie. 

Następnie dr. Lukaschek nadmienił, 

że sprawa odszkodowań została pod- 
niesiona na drodze dyplomatycznej. 

Ci Polacy, którzyby chcieli tę 
satysfakcję uznać za niewystarcza- 

jącą, niech pamiętają, że prasa ha- 

katystyczna winę przypisywała Pola- 

kom i potępiała tych pacyfistów 

niemieckich, którzy wyrazili konsu- 

lowi polskiemu ubolewanie. Co wię- 

cej, po wręczeniu protestu przez p. 

Knolla, berlińska szowinistyczna „Na- 

chtausgabe" wyraziła niezadowole- 

nie z tego powodu, że urząd spraw 

zagranicznych udzielił odpowiedzi 

na krok polski.  „Nachtausgabe* 

twierdzi, że ze strony niemieckiej 

oświadczyć należałoby posłowi pol- 

skiemu, że wobec winy rządu pol- 

skiego, polegającej na tolerowaniu 

ataków na ;Niemcy i taktyki anty- 

niemieckiej w całej Polsce, udzie- 

lenie jakiejkolwiek odpowiedzi przez 

rząd niemiecki jest zbyteczne. 

Taki jest pogląd niemieckich na- 
cjonalistów. W takiej sytuacji p.'Lu- 

kaschek okazał dość dużo odwagi, 
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yjazd dostojników państw na 
otwarcie P. W. K. 

(Tel. od wt. kor. z Warszawy). 

Wobec przedednia otwarcia Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej w Po- 
znaniu do Poznania wyjechalo sze- 
reg wybitnych dostojników państwo- 
wych, przedstawicieli władz, korpusu 
dyplomatycznego, wojska i samorzą- 
ów, organizacyj społecznych i pra- 

sy. Niemal wszyscy ministrowie z 
P. premjerem Świtalskim na czele w 
otoczeniu wyższych urzędników pań- 
stwowych wyjechali wczoraj rano. 
Pan premjer jak również ministro- 
wie. którzy przybędą do Poznania 
zamieszkają na zamku. 

Wczoraj o godzinie 12 w poł. 
wyjechał do Poznania P. Prezydent 
Rzplitej w towarzystwie małżonki 
oraz syna radcy Michała Mościc- 
kiego. Panu Prezydentowi towarzy- 
szą w podróży do Poznania wice- 
min. spraw wojskowych gen. Kona- 
rzewski, oraz członkowie korpusu 
dyplomatycznego, akredytowani w 
Warszawie. Ponadto w otoczeniu P. 
Prezydenta znajduje się szereg człon- 
ków domu cywilnego i wojskowego. 

Pan Prezydent Rzplitej zamieszka 
na zamku w Poznaniu do końca 
bieżącego miesiąca, poczem praw- 
dopodobnie wyjedzie do Krakowa. 

Wczorajszy wyjazd z Warszawy 
P. Prezydenta miał charakter ofi- 
cjalny. Na dworcu ustawione były 
oddziały wojskowe z orkiestrą i 
sztandarami, oraz bawiący jeszcze 
w Warszawie przedstawiciele rządu 
i władz. 

Nowy dyrektor departamentu 
nauki i szkół wyższych. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w dniach 
najbliższych min. oświecenia pu- 
blicznego przedstawi P. Prezydento- 
wi Rzplitej do podpisu wniosek Z 
nominacją dotychczisowego członka 
komitetu rewindykacyjnego w Mo- 
skwie p. Suchodolskiego na stano- 
wisko dyr. departamentu nauki i 
szkół wyższych. 

Dotychczasowy dyr. tego depar- 
tamentu p. Michalski pozostanie na 
etacie ministerstwa oświaty, jednak 
sprawować będzie w dalszym ciągu 
funkeje kierownika funduszem kul- 
tury narodowej. 

Wyniki wyborów w Estonji. 
TALLIN, 15. V. (Pat.) Wynik 

wyborów do 4-go zgromadzenia na- 
rodowego przedstawia się ostatecz- 
nie jak następuje: 

Socjaliści—25 mandatów (przed- 
tem 24), związek chłopski—24 (23), 
nowi osadnicy — 14 (14), narodowa 
demokracja—9 (8), partja pracy— 10 
(13), skrajna lewica—6 (6), chrześci- 
jańska demokracja — 4 (5), właści- 
ciele domów—3 (2), Niemcy 3 (2), 
Rosjanie—2 (3). Pierwsze posiedze- 
nie nowowybranego zgromadzenia 
narodowego odbędzie się 20 czerwca. 

zapowiadając ukaranie winnych 

i—coprawda b. niewyrażnie—udzie- 

lenie subwencji teatrom polskim. 

Nie będzie może za to nazwany 

„zdrajcą“, jak określają hakatyšci 

pacyfistów, lecz będzie zapewne 

oskarżony przez prasę Hugenberga 

o zbytnią ustępliwość i pobłażliwość. 

W Polsce zajścia w Opolu wy- 

wołały falę wieców manifestacyjnych, 

na których między innemi uchwa- 

lano bojkot filmów niemieckich. W 

Katowicach gorętsze jednostki za- 

częły w gwałtowny sposób uniemo- 

żliwiać wyświetlanie filmów z napi- 
sami dwujęzycznemi, t. j. polskiemi 

i niemieckiemi. Należałoby tę sprawę 

traktować poważnie. Należałoby się 

zastanowić, czy bojkot filmów i na- 

pisów niemieckich ma być krótko- 

trwałą demonstracją i represją, czy 

też ma obowiązywać na stałe. 

W drugim wypadku zjawia się 

pytanie, dlaczego ma się to odnosić 

tylko do filmów, a nie do książek? 

Czy jednak moglibyśmy się obejść 
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Wielebnemu Duchowieństwu z ks. ks. Uszyllo, Lewic- 
kim i Meysztowiczem na czele, przedstawicielom Rządu w 
osobach pp. Ministra i Wiceministra Sprawiedliwości i p. Wo- 
jewody Wileńskiego, Sądownictwu, Prokuraturze i Adwoka- 
turze, przedstawicielom miasta, Bankowi Ziemskiemu, Proku- 
atorji Generalnej, T-wu Prawniczemu im. Ig. 

nauczycielstwu i młodzieży szkolnej, „Konwentowi Polonia, 
Danilowicza, 

instytucjom i organizacjom, delegatom ze wsi Matujzy i Zu- 
biszki, pracownikom z maj. Wersoka, krewnym, przyjaciolom, 
znajomym i wszystkim, którzy złożyli hołd i oddali ostatnią 
posługę najukochańszemu ojcu i szwagrowi 

š. p. Resiytutowi Sumorokowi 
i okazali nam tyle serca i przyjażni w bolesnych i cię- 

żkich chwilach—składamy gorące podziękowanie. 

1479 Syn, córki, synowa, zięć i szwagierka. 

  

18 maja b. r., jako w siódmy dzień zgonu 

ś. p. RESTYTUTA SUMOROKA 
zostanie 
rano, o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych zmarłego 

1478 

odprawiona msza Św. w kościele św. Jakóba o godz. 7 i pół 

Syn, córki, synowa i zięć. 

  

Grandi przyjedzie do Polski. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że przyjazd do Warszawy włoskiego podsekretarza 
stanu min. spraw zagranicznych p, Grandi'ego nie jest odwołany, lecz uległ 
jedynie zwłoce z powodu chwilowej nieobecności ambasadora italskiego 
w Warszawie. 

Czwarta ambasada polska. 
(Tel, od własnego korespondenia z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że przeistoczenie tureckiego poselstwa w Warsza- 
wie i polskiego w Angorze na Ambasady nastąpi dopiero na jesieni. 

Rząd Woldemarasa w walce z Czerw. Krzyżem. 
BERLIN, 15.V (Pat). Prasa berlińska donosi z Genewy, że międzyna- 

rodowy komitet Czerwonego Krzyża otrzymał dziś telegram z 
rząd litewski odmawia wykonania umowy z dnia 10 marca w którym 

Kowna, 

w sprawie wymiany więźniów, zawartej między polską a litewską organi- 
zacją Czerwonego Krzyża, pod przewodnictwem członka międzynarodo- 
wego komitetu Czerwonego Krzyża. 

Rząd litewski uzasadnia swą odmowę tem, że więźniowie, których 
Litwa miała uwolnić. przeważnie są obywatelami litewskimi, a nawet po- 
suwa się do twierdzenia, że interwencja Czerwonego Krzyża dodała w zna- 
cznej mierze otuch elementom „przewrotowym w ich działalności. 

Jak donosi „Vossische Ztg.*, międzynarodowy komitet Czerwonego 

Krzyża w komunikacie, wydanym dla prasy stwierdza poprostu, że rząd 
litewski nie chce dotrzymać zobowiązań, przyjętych przez litewski 

Czerwony Krzyż w obecności przedstawiciela rządu kowieńskiego. Ko- 

respondent genewski „Vossische Ztg.“ 
powyższego, komunikatu aluzji co do tego, że 

dopatruje się w zakończeniu 
itwa chce zatrzymywać 

więżniów, ponieważ podejrzewa ona Polskę o udzielenie istotnej pomocy 

przy organizowaniu zamachu na Woldemerasa. 

Wojowniczość komunistów niemieck. 
BERLIN, 15.V (Pat). W dyskusji nad sprawą wydarzeń majowych w 

Berlinię oświadczył wczoraj w sejmie pruskim poseł komunistyczny Kas- 

Per, że komuniści witają z uznanienf jako postęp, wystąpienie części lud- 

ności robotniczej Berlina. Poseł Kasper zapowiedział, że w dn. | sierpnia, 

który to dzień specjalnie ma być święcony przez komunistów na rzecz 

pokoju w całej „Europie, komuniści wyprowadzą swych rewolucyjnych pro- 
letarjuszy, pomimo wszelkich zakazów, na ulicę. 

nietylko w Katowicach, lecz w całej 

Polsce — bez książek niemieckich? 

"Czy moglibyśmy nie korzystać z na- 

uki niemieckiej? Nie. Trzeba sobie 

otwarcie powiedzieć, że z kultury 

niemieckiej czerpać musimy. 

Oczywiście należy sobie życzyć, 

by kina polskie wyświetlały jaknaj- 

więcej filmów polskich, francuskich, 

angielskich etc. Ale nie można 

twierdzić, że są one bezwzględnie 

w każdym wypadku lepsze od nie- 

mieckich, że nic nie stracimy, igno- 

rując tę dziedzinę sztuki niemiec- 

kiej. Co do nadpisów zaś, to bez- 

wątpienia mniej szkodliwem będzie, 

gdy Niemcy będą w polskich kinach 

oglądać filmy z dwujęzycznemi na- 

pisami, niż gdyby zaczęli jeździć do 

Bytomia lub Gliwic i tam patrzyli na 

filmy często wręcz antypolskie i tyl- 

ko z niemieckimi napisami". 

Trudno odmówić słuszności po- 

wyższym uwagom, nasuwa się jedy- 

nie pytanie, dlaczego reflekcje tego 

rodzaju znalazły miejsce na szpal- 

tach „Głosu Narodu* dopiero po 

dwóch tygodniach, a nie ukazały się 

o wiele wcześniej, w czasie najwięk- 

szego rozognienia namiętności? 
Oczywiście lepiej późno, niż nig- 

dy i otrzeżwienie, które obecnie 

obserwujemy należy powitać z uzna- 

niem. Jednakże nie trzeba zapomi- 

nać, że brak cywilnej odwagi i kry- 

tycyzmu, wykazany tak jaskrawo 

przez większość prasy polskiej z 

okazji zajść opolskich w innych 

okolicznosciach może wyrządzić nie- 

powetowaną szkodę interesom pań- 

stwowym. lgranie z ogniem jest 

zawsze karygodną lekkomyślnością 

i jeżeli nikt nie poczuwa się do 

obowiązku trzymania w pogotowiu 

sikawki, to płomienie mogą ogarnąć 

cały budynek, bo materjałów łatwo- 

palnych nagromadziło się przecie 

niemało. Warto też czasami zasta- 

nowić się nad niebezpieczeństwem 

pożaru, które jest zbytnio przez 
ogół lekceważone. D. 

Wiadomości z Kowna. 
Brednie urzędówki litewskiej 0 

zamachu na Woldemardsa, 
BERLIN, 15.V. (Pat). „Berliner 

Tageblatt“ donosi z Kowna, že dwaj 
studenci, którzy brali udział w za- 
machu na Woldemarasa, a mianowi- 
cie Bulota i Budelis, zbiegli na Wi- 
leńszezyznę. Obaj oni byli członka- 
mi stowarzyszenia studenckiego 
Auszra. Korespondent „Berliner Ta- 
geblatt* przytacza dalej obszerny 
artykuł oficjalnej „Lietuvos Aidas*, 
oświadczający, że zamachowcy byli 
zwolennikami Pieczkajtisa i agenta- 
mi polskimi. 

Zamach ten — pisze „Lietuvos 
Aidas* — zorganizowany był przez 
zwolenników Pleczkajtisa, a kiero- 
wany przez Hołówkę i Piłsudskiego. 
Jest to jasne dla każdego, kto zna 
stosunki polsko-litewskie ostatnich 
lat. Po wydrukowaniu tych zdań 
specjalnie grubym drukiem, „Berli- 
ner Tageblatt“, przytaczając artykuł 
„Lietuvos Aidas“, twierdzi, iż uczest- 
nicy zamachu stanu w  Taurogach 
zostali bardzo gorąco przyjęci przez 
Polskę i że Pleczkajtis podejmowa- 
ny był w Warszawie przez pana Ho- 
łówkę śniadaniem oraz był następ- 
nie przyjęty przez Marszałka Piłsud- 
skiego, przyczem p. Hołówko  pró- 
bować miał zainscenizować nowy 
zamach stanu Żeligowskiego i oku- 
powanie całej Litwy. 

Wobec nieudania się Hołówce i 
Marszałkowi Piłsudskiemu tego pla- 
nu opracowany miał być, zdaniem 
„Lietuvos Aidas“, nowy plan, zmie- 
rzający do wnoszenia niepokoju w 
wewnętrzne stosunki Litwy. — „Lie- 
tuvos -Aidas* wyraża przekonanie, 
że zamach na Woldemarasa nie jest 
bynajmniej ostatnią próbą agentów 
polskich i twierdzi, że posiada in- 
formacje z kół miarodajnych, dono- 
szące 0 tem, że agenci Poplauskasa 
i Hołówki kształceni są w rzucaniu 
granatami i że teroryści zamierzają 
kilkakrotnie jeszcze odwiedzić Litwę. 

. „Lietuvos Aidas* kilkakrotnie do- 
wodzi, iż metody te nie tworzone 
są w Wilnie czy w Kownie, lecz, że 
przychodzą z Warszawy, której nie- 
podległa Litwa zamyka drogę do 
morza. „Lietuvos Aidas* kończy swój 
artykuł” groźną zapowiedzią, że dla 
wrogów kraju nie będzie żadnej 
litości. 

(Ponieważ śledztwo w sprawie za- 
machu na premjera Woldemarasa 
ustaliło, że sprawców zamachu szu- 
kać należy w Kownie, w prawico- 
wej opozycji antyrządowej społe- 
czeństwa litewskiego, a nie poza 
granicami Litwy, urzędówka litew- 
ska, która w swojej nienawiści do 
Polaków pragnęłaby wykryć spraw- 
ców właśnie w Polsce, podejmuje 
obecnie nieudolną próbę odciągnię- 
cia uwagi od właściwych sprawców 
zamachu. Brednie „Lietuvos Aidas", 
powtórzone, jak zwykle, pochopnie 
przez „Berliner Tageblatt“, są tak 
niedorzeczne, że nie wymagają z na- 
szej strony żadnych dalszych ko- 
mentarzy. Przyp. Red. Pat). 

Losy podejrzanych 0 zamach. 
BERLIN. 15. V. Pat. Dziennik 

kłajpedzki „Memeler Dampfboot“ 
donosi z Kowna, że na 5 studen- 
tów, co do których istnieją poważ- 
ne poszlaki, że brali udział w za- 
machu na  Woldemarasa, trzech 
znajduje się w więzieniu. a 2, mia- 
nowicie Bulota i Budelis, mieli zbiec 
do Polski. Dziennik donosi jedno- 
cześnie, że zarządzeniem prezyden: 
ta republiki, że dwaj oficerowie 
aktywni w randze majorów usunię- 
ci zostali z armji litewskiej. Zarzą- 
dzenie to pozostawać ma w zwią” 

zku z zamachem na Woldemarasa. 

» Napad na socjaldemekratyczną 
redakcję. 

Prasa kowieńska donosi, że przed 
kilku dniami dokonano w Telszach 
napadu na redakcję gazety socjal- 
demokratycznej „Szemajtis" w lo- 
kalu redakcji powybijano wszystkie 
szyby. 

Przeniesienie święta narodowego. 

Gabinet ministrów uchwalił na 
onegdajszem posiedzeniu przenieść 
święto narodowe z |5-go maja па 
15-go sierpnia. 

е°
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Rezolucja Związku Przemysłowców Polskich w Wilnie 

w sprawie stosunku do Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Z braku miejsca nie mogliśmy we wczorajszym numerze 
podać całkowitego tekstu uchwały Związku Przemysłowców. 
W celach informaacyjnych zamieszczamy ją dziś in extenso. 

Związek Przemysłowców Polskich 
w Wilnie, na zebraniu nadzwyczaj- 
nem, zwołanem w dniu 10-V 1929r. 
w sprawie stosunku Przemysłu do 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Wil- 
nie powziął rezolucje następujące: 

Wychodząc z założenia: 
1) że znaczenie lzby Przemysłowo- 

Handlowej w Wilnie dla interesów 
Przemysłu ziem wschodnich Rze- 
czypospolitej uważać należy za 
istotne gospodarcze pogotowie ra- 
tunkowe w dobie obecnej; 

2) że przemysł w zasięgu dzia- 
łania Izby wileńskiej został w ol- 
brzymiej większości nieomal do- 
szczętnie zrujnowany w czasie wojny 
i odbudowuje się własnemi siłami, 
walcząc o należne mu stanowisko 
poważnego czynnika wytwórcy dóbr 
i zamożności w państwie; 

3) że przemysł ten nie miał do- 
tychczas na całości ziem wschodnich 
należytego zastępstwa swych inte- 
resów; 

4) że przemysł ten, w szczegól- 
ności szeroko ujęty przemysł drzew- 
ny w różnych postaciach obejmujący 
wszystkie 4 województwa reprezen- 
towane w lzbie, białostocki prze- 
mysł włókienniczy, przemysł rolny 
oraz mający widoki rozwoju prze- 
mysł lniarski i inne, posiadają nie- 
tylko dla swego terenu, lecz i dla 
całego państwa znaczenie pierwszo- 
rzędne, nie mniejsze niż handel 
miejscowy, uzależniony od niskiej 
stopy życiowej ludności nieuprze- 
mysłowionego kraju; 

5) że w działalności ekonomicz- 
nej wogóle, a Izby w szczególności 
przedstawicielstwo obu głównych 
czynników rozwoju gospodarczego 
przemysłu i handlu—winno znaleźć 
równorzędne uwzględnienie, bez 
supremacji numerycznej tej czy in- 
nej strony, mimo że statut Izby wi- 
leńskiej nadał niesłusznie przewagę 
sekcji handlowej, upośledzając krzyw- 
dząco przemysł krajowy wogóle, a 
przy obecnym układzie sił — polski 
w szczególności. 

6) że na tle tego stanu w okre- 
sie organizacyjnym Izby wytworzyło 
się szkodliwe pomijanie interesów 
przemysłu wogóle, zaś polskiego i 
białostockiego w szczególności przez 
lokalne koterje nierzeczowe trakto- 
wanie spraw, wymagających naod- 
wrót, wzniesienia się ponad party- 
kularne stanowisko do poziomu o- 
gólno-państwowego znaczenia za- 
gadnień, do rozwiązania których 
Izba została powołana — a co w 
szczególności znalazło uzewnętrznie- 
nie w faktach: 

a) że tymczasowa komisja do- 
radcza Izby, przekształcona z daw- 
nej komisji porozumiewawczej pol- 
sko-żydowskiej — arogowała sobie 
prawa ciała nie doradczego, a rzą- 
dzącego, przygotowując wybory do 
Izby bez uwzględnienia potrzeb pol- 
skiego przemysłu ziem północno- 
wschodnich Rrzeczypospolitej i nie 
dostatecznie uwzględniając przed- 
stawicielstwo interesów przemysłu 
białostockiego, 

b) że taż komisja, mimo protestu 
wyrażonego w votum separatum 
przedstawicieli Zw. Przem. Polskich 

w Wilnie, przygotowała niedosta- 
tecznie opracowany budżet, narzu- 
cając go plenarnemu zebraniu lzby, 
które z braku czasu w dniu konsty- 
tuowania się szczegółowo go roz- 
patrzyć nie mogło przez co antycy- 
powała prawa przyszłego zarządu, 
który wedle statutu winien [Izbie 
jako odpowiedzialny za jego wyko- 
nanie—budżet przedstawiać; 

c) że tąż komisja uczyniła zobo- 
wiązania wiążące przyszłą lzbę jesz- 
cze przed jej ukonstytuowaniem— 
w sprawach dyrektora i personelu, 
wydatkując na ten cel poważne 
sumy z budżetu lzby; 

d) że wytworzona przez działa- 
nie części T. Kom. Dor. większość— 
o jednostronnej przewadze przed- 
stawicielstwa interesów wileńskiego 
handlu — na zebraniu plenarnem 
Izby w dniu 5-V 1929 r. przyjęła 
niedostatecznie umotywowany bud- 
żet przygotowany przez T. K. 
Dor. przeznaczający niemal całość 
rozporządzalnych funduszów na wy- 
datki personalno - administracyjne 
drogo funkcjonującego biura i na- 
dała przez to przyszłej pracy lzby 
biurokratyczny charakter. 

e) że taż większość uformowała 
zarząd lzby pod kątem widzenia 
personalnych ambicyj i jednostron- 
nej supremacji reprezentantów wi- 
leńskiego handlu nie dając dosta- 
tecznego w stosunku do jego wagi 
przedstawicielstwa interesów prze- 
mysłu polskiego i całego wielkiego 
przemysłu białostockiego zarówno 
we władzach jak dyrekcji Izby, a 
to drogą przeznaczenia zaledwie 
dwóch przedstawicieli przemysłu 
białostockiego i przemysłu polskie- 
go łącznie na 9 osób w zarządzie i 
żadnego miejsca w dyrekcji. 

f) że taż większość niedopuściła 
przedstawicieli przemysłu białostoc- 
kiego do pracy w komisjach, usu- 
wając głosowaniem przedstawicieli 
tego przemysłu układem poprzed- 
nim do komisyj desygnowanych, jak 
również przeprowadziła jednostron- 
nie kooptację poza wolą przemysłu 
polskiego, 

g) że naskutek wytworzonego 
stanu rzeczy obecna organizacja za- 
rządu i biura Izby nie daje gwaran- 
cji, że potrzeby przemysłu ziem 
wschodnich wogóle a w szczegól- 
ności przemysłu białostockiego i 
przemysłu polskiego reszty kraju 
będą dostatecznie uwzględnione a 
przez to realna współpraca jego w 
Izbie została uniemożliwiona. 

Na podstawie powyższych nie- 
zbitych faktów Związek przemy- 
słowców polskich w Wilnie uważa, 
że w celu nieponoszenia odpowie- 
dzialności za wypaczenie zadań 
Izby i niecelowe wydatkowanie fun- 
duszów, powstałych z obciążenia 
przemysłu i handlu — zaleca i upo- 
ważnia członków Związku, będących 
radcami lzby do wstrzymania się 
od współpracy w lzbie, jako nie- 
produkcyjnej, — do czasu aż prze- 
mysł polski ziem wschodnich uzy- 
ska w lzbie przemysłowo-handlo- 
wej w Wilnie to stanowisko, jakie 
mu się należy—to jest zrównanie w 
prawach ze stanowiskiem handlu. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

   

  

  

Finansowanie budownictwa 

mieszkaniowego. | 
Finansowanie budownictwa mie- 

szkaniowego stało się nie tylko 
u nas troską czynników miarodaj- 
nych i całego społeczeństwa. O ile 
przed wojną inicjatywa prywatna 
w dostatecznej mierze potrzebom 
tym zadość czyniła, to po wojnie 
nigdzie, nawet w tak zasobnym 
w kapitały państwie, jak St. Zjed, 
Ameryki Północnej, nie może ona 
do tego stopnia rozwinąć swej dzia- 
łalności, żeby zaspokoić coraz bar- 
dziej rosnący głód mieszkaniowy 
w miastach, w których ilość miesz- 
kańców powiększa się stale w związ- 
ku z postępującą naprzód urbani- 
zacją. 

Okazało się, że same ustawy 
i rozporządzenia nie są w tym 
względzie dostateczne, że nie mogą 
one doprowadzić do przysporzenia 
dostatecznych środków, potrzebnych 
na podjęcie w należytej mierze bu- 
dowy domów mieszkalnych. W tym 
względzie powołamy się na rozpo- 
rządzenie, wydane u nas o aka: 
dowie miast z d. 22 kwietnia 1927 r., 
które zmierzało do stworzenia pań- 
stwowych funduszów budowlanych 

  

  

SZKOŁA FILMOWA 
Związku Artystów Sztuki Kinemałogr. w Wilnie 

Przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929. 
Kancelarja czynna codziennie od godziny 11 — 1 i 5 — 7 ul. Ostrobramska 27. 

i rozbudowy miast, mających być 
przeznaczonych: |) na pokrycie róż- 
nicy, jaka powstałaby pomiędzy 
udzieloną pożyczką długoterminową 
a sumą uzyskaną ze sprzedaży lis- 
tów zastawnych i obligacji, w któ- 
rych pożyczka długoterminowa by- 
łaby udzielona, 2) na pokrycie czę- 
ści oprocentowania listów zastaw- 
nych i obligacyj, 3) na pokrycie 
części oprocentowania krótkotermi- 
nowych * pożyczek budowlanych 
i wreszcie 4) na pokrycie kosztów 
oszacowania i lustracyj. Wysokość 
pożyczek, mających być udzielane- 
mi na budowę domów określono 
w bardzo dużych rozmiarach, gdyż 
dla gmin, spółdzielni mieszkanio- 
wych i instytucyj społeczno-humani- 
tarnych oznaczono je do 90*/,, dla 
spółdzielni mieszkaniowo - budowla- 
nych do 80%/s, wreszcie dla innych 
osób fizycznych i prawnych do 75*/ę 
kosztów budowy bez wartości placu. 

Pozatem udzielono ulgi stemplo- 
we i podatkowe, a wszystko to 
w nadziei ożywienia ruchu budowla- 
nego. Okazało się, niestety, że fun- 
dusze na cele budowlane były za 
szczupłe, że obligacyj i listów zas- 
tawnych udzielanych na budowę 
umieścić się nie daje ani w kraju 
ani zagranicą, gdzie ciągle jeszcze 
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Święt ; 
Rn alio Tydzien 20 м AJ Dni 31 

Niedziela | | | у | 3 | 2 

i r ® 

Poniedziałek (NI |-6] Klasy 

13 Panstwowej Loterji Klasowej 

Wtorek W NAJWIĘKSZEJ i NAJSZCZĘŚLIWSZEJ 

KOLEKTURZE 

14 : NADZIEJA 
Środa Lwów, Sykstuska 6. 

15 | cŁówNa WYGRANA 

) [0 ООО КОЛГ e 

16 Co drugi los wygrywa! 

Piątek Ciągnienie już 23 i 24 b. m.! 

Ogólna suma wygranych wynosi przeszło 

17 28 miljonów złotych. 
Na zamówienia wysyłamy natychmiast oryginalne 

Sobota losy, załączając blankiet P.K.O. na bezpłatną prze- 
syłkę należytości. 

18 Naszym graczom sprzyja stale 
nadzwyczajne szczęście ! 

  

  
  

  

Otwarcie pawilonu pocztowego. 
POZNAŃ, 15.V (Pat.) Dziś rano 

przybył do Poznania p. minister 
poczt i telegrafów inż Boerner, w 
towarzystwie wiceministra Dobro- 
wolskiego dyrektora departamentu 
Frączkowskiego oraz szeregu wyż- 
szych urzędników ministerstwa. O 
godzinie 9-ej rano p. minister do- 
konał otwarcia pawilonu minister- 
stwa poczt i telegrafów na Po- 
wszechnej Wystawie Krajowej. Pa- 
wilon ten jest już zupełnie wykoń- 
czony i od kilku dni czynny jest 
w nim urząd pocztowy i telegra- 
ficzny. 

Radjo na usługach P, W. K. 
POZNAŃ, 15.V (Pat.) Zgodnie z 

wczorajszą zapowiedzią, radjostacja 
poznańska (dział fultograficzny) po- 
częła transmitować do stacyj ful- 
tograficznych całej Europy aktualne 
zdjęcia z terenu Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej w Poznaniu. Zdję- 
cia te transmitowane będą dwa razy 
dziennie: o godzinie || min. 30 w 
południe i o godzinie 9 min. 30 wie- 
czorem. Wczoraj radjostacja poznań- 
ska transmitowała fotografje twór- 
ców Powszechnej Wystawy Krajo- 
wej: p. Ratajskiego i dr. Wacho- 
wiaka. W dniu jutrzejszym, to jest 
w dniu otwarcia Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej, radjostacja poznań- 
ska transmitować będzie zdjęcia 
z uroczystego aktu otwarcia. 
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sprawa kredytu dlugoterminowego 
nie zostala uregulowana, a zapotrze- 

bowanie kredytów jest tak olbrzy- 
mie, że nie można zaspokoić nawet 
w części wysuwanych zgłoszeń. 

Społeczeństwa i kraje od nas 
bardziej zasobne w gotowiznę i le- 
piej zorganizowane nie mogą sobie 
również dać rady z uzyskaniem od- 
powiednich środków na cele budow- 
lane i wszędzie są czynione próby 
rozwiązanie tej sprawy przy pomo- 
cy dotacyj skarbu państwowego. To 
też wydaje się, iż projekt ostatnio 
u nas zgłoszony odnośnie tworzenia 
funduszu budowlanego przez pod- 
niesienie komornego również okaże 
się niedostatecznym, gdyż sprawa 
budownictwa mieszkaniowego nie 
może być rozwiązana ze szkodą 
tylko jednej warstwy społeczeństwa 
i to najbardziej upośledzonej, ugina- 
jącej się już i bez tego pod wyso- 
iemi kosztami komornego przy 

nadmiernem obciążeniu budżetu in- 
nemi wydatkami pierwszej potrzeby. 

Niemcy, które wiele dla budow- 
nictwa mieszkaniowego po wojnie 
uczyniły, szukają dalej sposobu 
uzyskania środków, niezbędnych na 
budownictwo. Nie mogąc ich znaleźć 
u siebie, zwracają się ku Ameryce, 
gdzie jednak na ten cel funduszów 

  

SKRYPTA 
z III roku prawa U. S. B. 

sprzedam с 
Dowiedzieč się w „Kurjerze Wileūskim“ 

  

    

004044 

Za 1000 dolarów * 
Sprzedam dom na (Zwierzyń- 

cu) przy ulicy Dzielnej. 

Dowiedzieć się: Lwowska 12-8 

  

  

Mieszkanie słoneczne 5 lub 6 
dużych pokoi poszukiwane. 

Zgłoszenia między 3-ą a 4-а 
przyjmuje się Jagiellońska 7 
m. 2. Tamże do odstąpienia 
8 pokoi bardzo słoneczne.1467-4 
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Import sowiecki tranzytem przez 
Polskę, 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

    

  

Do portu Gdańskiego zawinęło 
obecnie, kilka statków : angielskich i 
duńskich z ładunkiem maszyn _rol- 
niczych i przemysłowych dla Rosji 
Sowieckiej. | 

Transporty te, po wyładowaniu 
w porcie przewiezione będą koleją 
polską do Rosji. Jest to pierwszy 
wypadek, posługiwania się polskie- 
mi kolejami przez Sowiety dla swe- 
go importu. ` 

Fakt ten tłumaczyć należy tem, 
że polska taryfa kolejowa jest tan- 
sza od niemieckiej, łotewskiej i so- 
wieckiej. 

uzyskać nie można. Dzieje się to 
ze względu na specyficzne warunki 
budownictwa mieszkaniowego w St. 
Zjed. Ameryki Północnej. Sprawa 
ta jest i dła nas bardzo interesują- 
cą, gdyż szczególnie obecnie w związ- 
ku z trwającym tam kryzysem pie- 
niężnym uzyskać pożyczki na ten 
cel się nie da. panującemi tam 
stosunkami dudowlanemi zapoznaje 
nas Bruno Asch w artykule, umiesz- 
czonym w wydawnictwie fachowem, 
poświęconem sprawom komunalnym 
pod tytułem „Der Stadtetag". 

„Nawet w Ameryce, powiada on, 
w kraju nieograniczonej inicjatywy 
prywatnej i ogólnego dobrobytu, ist- 
nieje w wielkich miastach zagadnie- 
nie mieszkań małych, które pod 
względem ważności i rozmiarów 
nie ustępuje trudnościom spotyka- 
nym w przemysłowych krajach eu- 
ropejskich, W tym kierunku uczy- 
niono tam w ostatnich dziesięciu la- 
tach mało albo prawie nic. W mias- 
tach amerykańskich Wschodu, aszcze- 
gólnie w New Yorku, stosunki 
mieszkaniowe dla niższych warstw 
społecznych przedstawiają się fatal- 
nie, a przeciętny europejczyk, zwie- 
dzający to miasto, powierzchownie 
1 zewnętrznie przedstawiające się 
jak uosobienie bogactw i dobrobytu, 

Nr III (1456) 

Katastrofa lotnicza w Lidzie. 

Samolot zdruzgotany—pilot porucznik Śliwa zabity. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 8 m. 40 rano w odległości !/, klm. od Lidy runął 
„Spad* H. 61 wraz z pilotem por. Wiktorem Śliwą. Lotnik zginął na 
miejscu, aparat zdruzgotany doszczętnie. Aparat znajdował się na wyso- 
kości około 800 mtr. 

Przyczyną katastrofy było dostanie się aparatu w korkociąg. 

Por. Śliwa służył poprzednio w lotnictwie francuskiem, skąd przeniósł 
się do litnictwa polskiego w 1919 r. 

W stacjonowanym w Lidzie pułku lotniczym por. Śliwa służył od 5 

lat, ciesząc się opinją jednego z najlepszych pilotów. 

Tragicznie zmarły por. Śliwa osierocił żonę i dzieci. 

Plenarne posiedzenie rady miejskiej w Baranowiczach. 
NOWOGRÓDEK, 15. V. (Pat). Dziś w Baranowiczach odbyło się ple- 

narne pesiedzenie rady miejskiej, na którem dokonano wyboru burmistrza 
w osobie p. Konrada Mackiewicza (kandydat frakcji polskiej). 

Oczekiwanie odpowiedzi Watykanu 
na mowę Mussoliniego. 

RZYM, 15.V (Pat). Ogólne zainteresowanie, jakie budzi odpowiedź 
„Osservatore Romano* na wczorajszą mowę Mussoliniego, spotkało nara- 
zie rozczarowanie. Dziennik watykański, jako komentarz do czterogodzin- 
nej mowy premjera włoskiego, zamieścił kilka wierszy zupełnie zdawko- 
wych, nie odpowiadających ani treści, ani rozmiarom mowy Mussoliniego, 
poświęconej w całości sprawie rzymskiej. Panuje powszechne przekona- 
nie, że to stanowisko „Qsservatore Romano* jest wyrazem niezadowolenia 
Watykanu i że w dniach najbliższych ukaże się odpowiedź lub komentarz 
znacznie obszerniejszy, który jednak z właściwą Watykanowi przezor- 
nością przygotowany będzie powoli i z namysłem. 

Trudności w rokowaniach reparacyjnych. 
BERLIN, 15.V (Pat). Korespondent paryski „Vossische Ztg.* donosi, 

że w ostatniej chwili sprawa złożenia sprawozdania delegacjom wierzyciel- 
skim doznała zwłoki, wyłoniły się bowiem nowe trudności. Największe 
trudności związane są z dwiema kwestjami: kwestją wysokości nie chro- 
nionej części rat niemieckich i kwestją gwarancji dla ostatnich 21 rat, 
które przeznaczone być mają na pokrycie zobowiązań sojuszników wobec 
Ameryki. Wierzyciele mają żądać od Niemiec, aby Niemcy przyjęły gwa- 
rancje za te ostatnie 21 rat, czemu delegacja niemiecka ma się sprze- 
ciwiać. 

Pozatem. jak donosi korespondent dziennika, tak zw. klauzule poli. 
tyczne co do sformułowania których miało dojść do porozumienia pomię- 
dzy dr. Schachtem a p. Stampem, wywierają wrażenia, że obrady i de- 
cyzje konferencji rzeczoznawców uwzględniły poza momentami czysto 
gospodarczemi także pewne momenty. polityczne. 

Oznaczać to ma, że delegacja niemiecka stara stę zgóry zrzucić 
z siebie wszelką odpowiedzialność na wypadek, gdyby zobowiązania, na- 
łożone na Niemcy według nowego planu, miały przekroczyć zdolność płat- 
niczą Niemiec. Jako największą trudność w obecnem stadjum rokowań 
wymienia korespondent opozycję Belgji, której Francja, ze względów po- 
litycznych uważa za konieczne udzielić poparcia. 

Święte odzyskania niepodległości w Bułgarji. 
SOFJA, 15.V (Pat). Jako wstęp do dzisiejszych uroczystości z okazji 

60-lecia odzyskania przez Bułgarję niepodległości, odbyła się wczoraj po- 
południu wspaniała procesja prowadzona przez duchowieństwo, w której 
brali udział członkowie rządu z prezesem rady ministrów Liapczewem na 
czele. Procesja przeszła głównemi ulicami stolicy, przyczem na znak 
wdzięczności złożono wieńce i kwiaty u stóp licznych pomników osobis- 
tości, które przyczyniły się do wyzwolenia Bułgarji. Szczególnie wzrusza- 
jąca byla manifestacja przed pomnikiem Cara;Oswobodziciela. Dalej, w aka- 
demji bułgarskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Izby, na ktėrem prė- | 
zydent izby Cankov wygłosił przemówienie, przypominając ważne daty 
przeszłej i obecnej historji Bułgarji i podkreślając wysiłki, podjęte przez 
naród bułgarski w celu wywalczenia sobie samodzielnego bytu w okresie 
cierpień i goryczy. Składając hołd wybitnym osobistościom, które praco- 
wały w przeszłości nad odbudową Bułgarji, prezydent dał wyraz głębo- 
kiej wierze w przyszłość kraju. 

SOFJA, 15.V (Pat). Król ułaskawił 16 przestępców, skazanych na 
śmierć, m.in. 4 skazanych na podstawie ustawy o ochronie państwa. 

Zastrzeżenia Francji w locie „Zeppelina“. 
PARYŻ, 15. V. (Pat) „Le Journal* zaznacza, że wydarzenia, jakie 

miały miejsce w związku z ostatnim przelotem „Zeppelina* ponad teryto- 
rjum francuskiem, uzasadniają stanowisko Francji, zajęte wobec nowego 
projektowanego przelotu. W istocie bowiem kpt. Eckener, mino formalnie 
przyjętych zobowiązań, przeleciał bardzo nisko nad fortecą Besancon oraz 
fabrykami Creusot. Zakłady w Friedrichshafen obiecały również, że „Zep- 
pelin* przeleci ponad granicą między godziną 7 a 9-tą rano kało Bazylei 
i opuści terytorjium francuskie przed świtem. Tymczasem kpt. Eckener 
z nieznanych powodów nie dotrzymał tego zobowiązania i przeleciał nad 
terytorjum francuskiem w dzień. 

Groźny wybuch w klinice. 
CLEVELAND, 15.V (Pat). W dniu dzisiejszym w sali rentgeniza cyj- 

nej tutejszej kliniki nastąpił groźny wybuch, skatkiem którego około 40 
osób odniosło rany i oparzenia tak, że 17 znich odesłano do szpitala. Tru. 
jące gazy, które — jak przypuszczają — stały się powodem eksplozji, po 
wyjściu z laboratorjum ogarnęły przestrzeń około 300 metrów*, przyczem 
kilku przechodniów straciło przytomność, 

W/g ostanich doniesień, na skutek wybuchu w klinice powstał pożar, 
przyczem płomienie ogarnęły nader szybko cały budynek. Panuje obawa, 
Że liczba zabitych i rannych jest większa, niż poprzednio przewidywano. 
Ofiarami wybuchu padło około 10 osób. 

nie dałby temu wiary. Odgrywa mo stosunkowo niskiej stopy pro- 
tam rolę decydującą sprawa wyso- 
kości komornego. Dobre i nowo- 
czesne mieszkania bywają wynajęte 
po tak wysokich cenach, że nawet 
dla stosunków amerykańskich są 
one zastraszająco wysokie i pochła- 
niają większość dochodu przecięt- 
nego obywatela. Okazuje się, że 
prywatna inicjatywa i tam nie jest 
w możności złemu zaradzić. Dys- 
proporcja między dochodami i ko- 
mornem doszła do tego w miastach 
wielkich, jak New-York lub Chicago, 
że domy przeznaczone dla jednej 
rodziny stają się zjawiskiem coraz 
rzadszem i ustępują miejsca domom 
budowanym na sposób. koszarowy. 
W 257 miastach amerykańskich od 
r- 1921 do r. 1927 stosunek miesz- 
kań w domach o systemie koszaro- 
wych do ogólnej liczby domów 
wzrósł z 24,40/ę do 48,39/,. W New- 
Yorku natomiast stosunek procento- 
wy na niekorzyść domów dla poje- 
dyńczych rodzin jest jeszcze więk- 
szy, gdyż w r. 1921 stanowił 44,20/, 
ogólnej ilości mieszkań, a w r. 1927 
wzrósł do 70,90/, to samo i w in- 
nych wielkich miastach". 

Wada główna mieszkaniowego 
budownictwa emerykańskiego kryje 
się również w finansowaniu. Pomi- 

centowej w Stanach Zjednoczonych 
przy finansowaniu budownictwa 
mieszkaniowego ustaliło się wysokie 
oprocentowanie, dochodzące do 25'/ę, 
co w znacznej mierze zwiększa 
koszt budowy. Ten stan stwarza 
dążenie do rozwikłania sytuacji bu- 
downictwa mieszkaniowego przy po- 
mocy kapitałów publicznych, pomi- 
mo wielkiej rezerwy w Ameryce 
w kierunku poddania się ingerencji 
komunalnej lub państwowej. 

Wobec tego położenia sprawy 
zrozumiałem jest, dlaczego na bu- 
downictwo mieszkaniowe trudno za 
oceanem szukać odpowiednich środ- 
ków. Sprawa finansowania w tej 
dziedzinie jest ciągle przedmiotem 
skrupulatnego badania. W tym kie- 
runku idzie też we Francji t. zw. 
prawo Loucheura, według, którego 
fundusze na budownictwo mieszka- 
niowe mają być zasilane z sum 
budżetowych państwa. Sprawa ta 
jest tak doniosła, że śledzenie za 
poczynaniami obcemi w tym wzglę- 
dzie jest dla nas nakazem chwili. 

352 J. K. 

E
E
A
 

4 

     
    

                       



u 

е 

Nr 111 (1456) 

IEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Inspekcja pogranicza polsko-litewskiego. 

ъ Jak się dowiadujemy, wkrótce ma przybyć do Wilna nowomianowa- 
my dowódea korpusu ochrony pogranicza gen. Tessaro, który zamierza 
przeprowadzić ipspekcję pogranicza polsko-litewskiego. 

  

Napad na drodze Jeziorki—Bezdany. 
| W lesie na drodze Jeziorki—Bezdany trzech opryszków dokonało na- 
 padu na idącego do Bezdan Jakóba Neuchejnia zam. w Wilnie przy ulicy 
opanskieżo 7, a pracującego przy gospodarstwach rybnych w pobliżu 

Bezdan. Rabusie zadali Nenchejniowi cios w głowę, a gdy ten upadł zra- 
 bowali kilkanaście złotych i zbiegli. Zemdlonego znaleźli włościanie z po- 
bliskich wsi. Zarządzony pościg nie. doprowadził do ujęcia opryszków. 

  

W. Dziewieniszkach. 

Trzy wielkie uroczystości krótko 
po sobie następujące 19 marca, 2l 
kwietnia i 3 maja obchodzili miesz- 

/kańcy m-ka Dziewieniszek i okolicy. 
| Wszystkie wypadły imponująco, dzię- 
ki umiejętnej organizacji i wytrwałej 
pracy, zaco szczególne uznanie na- 
leży się niestrudzonemu gronu na- 

| uczycielskiemu szkoły powszechnej 
oraz sekretarzowi gminy p. Mali- 
 nowskiemu założycielowi przy straży 
Aosniowej orkiestry, która wielce 
| pzywia i urozmaica wszystkie uro- 
/ czystości. 
, 3 maja o godz. 10 rano uformo- 
wał się przed szkołą pochód, w któ- 
rym udział wzięły dzieci szkół miej- 
 scowych i okolicznych, liczne orga- 

| nizacje oraz tłumy publiczności. 
| Przy dźwiękach orkiestry udano się 
| do kościoła, przyczem pochód po- 
"przedzila banderja „Krakusow“, zlo- 
żona z dziatwy szkolnej, barwnemi 
strojami swemi, jak polne kwiaty, 
upiększając otoczenie. 

J. "Ten piękny przykład szkoły dzie- 
 wieniskiej naśladują już i inne szkoły 
z terenu gminy. 

| Po nabożeństwie wszystkie kor- 
 poracje i 5-tysięczny tłum ustawiają 
się przed wzniesioną na rynku try- 

uną, na którą wstępuje nauczyciel 
miejscowej szkoły p. Kazimierz Bryja 
iw treściwie ujętem przemówieniu 
przedstawił polityczne i moralne 
znaczenie wiekopomnej Konstytucji, 
rozwijając równocześnie jej tło dzie- 
jowe, dalsze losy Polski, aż do 
ostatniej doby. Na zakończenie pre- 
 legent wzniósł okrzyk na cześć Naj- 
 jaśniejszej Rzeczypospolitej, Rządu, 
Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego. 
 Okrzyk tłumnie został podjęty, a 
orkiestra odegrała hymn „Jeszcze 

„Polska nie zginęła”. 
“* Nastęepnie przemawial kierownik 
| szkoły E. Królikowski, mówiąc o 

celowej pracy dla dobra społeczeń- 
| stwa i Ojczyzny. Zachęcał przytem 
| do poparcia akcji budowy „Domu 
| Ludowego* w Dziewieniszkach, za- 
inicjowany z okazji imienin Marszałka 
"J. Piłsudskiego. Z radością trzeba 

stwierdzić, że idea Marszałka za- 
warta w słowach: „Idą czasy, któ- 
rych znamieniem będzie wyścig 
pracy" znajduje w Dziewieniszkach 
dostateczne zrozumienie. Dowodem 
tego intensywna zbiórka funduszów 
na budowę Domu Ludowego, znaj- 
dująca ogólne poparcie społeczeń- 
stwa. 

Po przemówieniach odbyła się 
defilada związków, stowarzyszeń i 
szkół. 

Pod wieczór w sali szkolnej dano 
przedstawienie, na którem młodzież 
szkolna pod kierunkiem p. Jana 
Sznitowskiego odegrała bardzo udat- 
nie „Noc w Belwederze". Popisy 
chóralne dziatwy szkolnej pod ba- 
tutą również p. Sznitowskiego za- 
kończyły miłą uroczystość. 

Z: uznaniem podkreślić należy, 
že jest to już piąte przedstawienie 
urządzone przez szkołę powszechną 
w Dziewieniszkach w b.r., cieszące 
się zasłużoną dobrą opinią. 

Z całej uroczystości wyniosłem 
miłe wrażenie, dlatego też dziękuję 
serdecznie wszystkim, którzy przy- 
czynili się swoją pracą do uświet- 
nienia obchodu tej wielkiej narodo- 
wej rocznicy. 

Obywatel. 

W. Połoczanach. 

W gminie połoczańskiej dzień 
3-go Maja, jako dzień święta naro- 
dowego byl obchodzony uroczyšcie. 
O godz. 11.30 we wsi parafjalnej 
Oborka ks. proboszcz odprawil uro- 
czyste nabożeństwo, w którem wzię- 
ło udział miejscowe społeczeństwo 
i dziatwa szkolna pod kierownictwem 
nauczycielstwa związkowego. Po na- 
bożeństwie dla zgromadzonej dziat- 
wy i ludności został wygłoszony 
odczyt przed kosciołem przez p. Za- 
kosztowicza. Po wzniosłem przemó- 
wieniu odśpiewano „Rotę” i „Jeszcze 
Polska nie zginęła”, poczem w po- 
chodzie udano się do Połoczan, 
gdzie pochód rozwiązano. W maj. 
Jachimowszczyźnie wieczorem urzą- 
dzono uroczystą akademię. 

  

Akcja deżywiania dziatwy szkolnej w Molodecznie. 
| Dnia 14-go stycznia 1929 roku 

z inicjatywy dowódcy 86 p. p. pulk. 
| Bociańskiego powstał w Mołodecz- 
"nie Komitet Dožywiania Dzieci, 

| przyczem uchwalono dožywiač dzieci 
szkół powszechnych w okresie od 

| 15] do końca maja r. b. Do pre- 
| zydjum Komitetu powołano p.p.Kucz- 

' kowskiego — inspektora szkolnego, 
kpt. Sowińskiego z 86 p. p., Kana- 
_ fojskiego — kierownika szkoły pow- 
 szechnej w Mołodecznie i Kulikow- 
skiego — referenta starostwa w Mo- 
 łodecznie. 
: Fundusze Komitetu powstawaly 
z ofiar w gotówce i w naturaljach. 
|. _ 86 p. p. ofiarował 500 zł., sejmik 

| mołodeczański 120 zł., Związek pra- 
cy społecznej kobiet 100 zł., rodzina 
wojskowa 100 zł., opieka rodzicielska 
przy szkole powsz. w Buchowszczyż- 
nie 30 zł., pułk. Bociański 100 zł., 

| p. starosta Zórawski 40 zł., insp. 
@ і;':оіпу Kuczkowski 30 zł., p.p. urzęd- 
 micy 30 zł., oraz ze sprzedaży śnia- 
dań w szkole powszechnej w Mo- 
 łodecznie | zł, 45 gr, Razem to 
czyni 1.051 zł. 45 gr. Ziemiaństwo 
i kupcy nadesłali 100 kg. mąki, 3'/; 

| szmalcu i */, kg. herbaty. 
|. Organizacją i przygotowywania 
i wydawania śniadań zajęło się na- 
 uczycielstwo zrzeszońe w Związku 
| polskiego nauczycielstwa szkół pow- 
| szechnych. ; : 
| ° Dożywianie dzieci przez Komitet 
trwało do dnia 10.IV następnie akcję 

| tę podjęła powiatowa komisja opieki 
społecznej, mająca do dyspozycji 
fundusze rządowe. 

| ` 

OWO-WILEJKA. 
— — 2е Zw. strzeleckiego. W Związ- 
ka z ow aę reorganizacją 

Związku strzeleckiego w Nowej-Wi- 
 lejce odbyło się dnia 14-g0 maja po- 

| siedzenie zarządu, na któte przybyli 
z komendy okręgu ob. Sahs, z ko- 

"| mendy obwodu ob. Fiałkowski oraz 
ref. pracy kobiet ob. Waschówna. 
Postanowiono w najbliższych dniach 
wynająć lokal na świetlicę, lokal 
który odpowiadał by potrzebom 

| miejscowego oddziału. 
4 Wobec zgłoszonej współpracy 

zez miejscowego burmistrza, jest 
pełna nadzieja, że oddział Nowo- 

"| Wilejski, który kiedyś przodował w 
| okręgu, wróci do normalnej pracy. 

+ 

  

Wobec powyższego w dniu 10-go 
maja nastąpiła likwidacja Komitetu. 

e sprawozdania komisji rewizyjnej 
wynika, że na dożywianie dzieci 
zużyto 887 zł. 20 gr., wobec czego 
saldo pozostało 164 zł. 25 gr. W okre- 
sie sprawozdawczym wydano 4.948 
śniadań. Koszt jednego śniadania 
wynosił około 16 gr. 

Na wniosek p. Kamienieckiego 
przewodniczącego komisji rewizyj- 
nej, walne zebranie uchwaliło wy- 
razić wdzięczność wszystkim ofiaro- 
dawcom, w szczególności zaś naj- 
większemu ofiarodawcy i inicjato- 
rowi całej akcji dowódcy 86 p. p. 
pułk. Bociańskiemu jak również 
członkom prezydjum za wzorową 
i przepisową rachunkowość i ener- 
giczne prowadzenie akcji, p.p. kie- 
rownikom szkół powszechnych Ka- 
nafojskiemu,; Moszkowskiemu i Ber- 
manowi oraz nauczycielstwu związ- 
kowemu za pelną poświęcenia pracę 
przy organizacji dožywiania dzieci 
na miejscu. ' 

Pozostałe pieniądze zgodnie 
z wnioskiem pułk. Bociańskiego 
przekazano na zasilenie funduszów 
Komisji organizującej wycieczkę 
szkolną do Poznania na P, W. K. 
Nadmienić wypada, że p. pułk. Bo-$7 
ciański oprócz wyżej wymienionej * 
kwoty, ofiarował z prywatnych sum 
86 p.p. 400 zł. i ze swych własnych 
funduszów 80 zł. na organizację wy- 
cieczki dziatwy szkół powszechnyc 
do Poznania. 3 

Wuk. 
  

Z POGRANICZA. 
, — Pożar lasu. Onegdaj na tere- 

nie powiatu święciańskiego w po- 
biiżu strażnicy K, 0. P-u Kurynie 
wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem powstał pożar w oko- 
licznym lesie. Dzięki natychmiasto- 
wej akcji ratowniczej zorganizowa- 
nej przez dowództwo miejscowego 
baonu K* 0. P-u pożar zlokalizowa- 
no. Pastwą ognia padły 3 hektary 
przeważnie młodego lasu. 

JAN BUŁHA ję 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, tel. 968, przyjmuje od g. 9—6. 
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Rezygnacja Reduty. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Ponieważ sprawa Reduty w Wilnie 
zaczyna coraz bardziej. zaprzątać 
opińję publiczną i wywoływać ko- 
mentarze nie zawsze słuszne, niech 
mi będzie wolno złożyć następujace 
oświadczenie: ? 

Wilna opuszczač na stale nie 
zamierzamy. Zrzeklišmy się dzier- 
žawy gmachu miejskiego na Pohu- 
lance, poniewaž powstal niezaležny 
od nas projekt sprowadzenia Re- 
duty do Stanów Zjednoczonych na 
rok 1930. 

Musimy więc być poważnie przy- 
gotowani do tego przedsięwzięcia. 
(Opuszczenie Pohulanki w pełni se- 
zonu, spowodowałoby dla miasta 
i dla nas kłopotliwe położenie). Po- 
zostawiamy w Wilnie swój dom 
i bazę teatru objazdowego po zie- 
miach wschodnich, ponieważ ta for- 
ma organizacji nie przeszkodzi, lecz 
raczej ułatwi nam i wzmocni odpo- 
wiedni trening. Na wypadek, gdyby 
„Ameryka“ nie doszła do skutku 
poza bazą teatru objazdowego, za- 
mierzamy otworzyć w Wilnie „do- 

świadczalnię" artystyczną, której re- 
zultaty podobnie jak premjery sztuk 
„objazdowych“ przedstawiać będzie- 
my w Wilnie, o ile oczywiście nie 
staną na przeszkodzie warunki lo- 
kalne. 

Nie zamierzamy również — jakby 
się to wydawało z ogłoszonych obaw 
Rady miejskiej — ogałacać teatru 
i wywozić własności magistratu, 
przeciwnie, pragniemy w tym teatrze 
pozostawić własną pracę (nie tylko 
przez subwencje) zdobyte mienie, 
W rezygnacyjnem piśmie do p. Pre- 
zydenta miasta prosiliimy o wyzna- 
czenie komisji rzeczoznawców, któ- 
rzyby orzekli—co z urządzeń należy 
pozostawić i jaka za to należy się 
Reducie rekompensata. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku 
Juljusz Osterwa. 

List powyższy ukazuje się z kilkudnio- 
wem opóźnieniem z powodu dłuższej nie- 
obecności w Wilnie naczelnego redaktora 
posła Okulicza, któremu imiennie był na-. 
desłany. W sprawach stanowiących treść 
tego listu zabierzemy głos w jednym z naj- 
bliźszych numerów naszego pisma. (Red.) 

Oibrzymi pożar w iwju. 
NOWOGRÓDEK, 15.V (Pat.) W miasteczku Iwje wybuchł olbrzymi 

pożar, o którego rozmiarach świadczy fakt, iż łuna widziana była w No- 

wogródku odległym o 40 klm. Wobec zerwania wszelkich połączeń tele- 

fonicznych dalszych szczegółów narazie brak. 

BRZRRNNTAKWNĘZNEKZODA INS VTEK 

KRONIKA 
  

Wtorok Dziś; Jana Niepomuc. 

Jutro: + Paschalisa W. 

16 Wschód siońca—g. 4 m. 20, 
Maja Zachód Ž 9. 18 т. 26       

Spostrzeżenia Zakładu Metoorelogicznego 
U. S. B.z dnia 15/Y—1929 roku. 

Ciśnienie l 
średnie w 760 
milimetrach | 

Temperatura 
średnia į + 22° С 

Opady w ł 02 
milimetrach A 

Koa Poludniowo-wschodni. 

Uwagi: pogodnie. 
Minimum: +- 11 
Maximum: -- 97° С. 

Tendencja barornetr.: wzrost ciśnienia. 

OSOBISTE 

— Znany pisarz i publicysta fran- 
cuski w Wilnie. W dniu wczorajszym 
przybył do Wilna znany publicysta 
francuski p. Rene Pinon kierownik 
działu politycznego w pismie  fran- 
cuskiem „Rewue des deux, Mondes*, 
który to dział objął po obecnym 
premjerze p. Poincare. 
Pan Pinon jest wybitnym pisarzem 

francuskim i znanym publicystą. Po- 
byt jego w Wilnie potrwa dni kilka. 

Pan Rene Pinon interesuje się 
pa wschodnią i Europy šrod- 
owej oraz polityką państw bałkań- 

skich. 
W ciągu dnia wczorajszego p. 

Pinon zwiedzał zabytki naszego mia- 
sta oprowadzany przez prof. M. Li- 
manowskiego i Fr. Ruszczyca. 

W dniu dzisiejszym będzie obec- 
ny na śniadaniu wydanym na jego 
cżeść przez prof. Marjana Zdziechow- 
„ad 

podróży towarzyszy p. Renć 
Pinon żona i córka, 

ADMINISTRACYJNA 

— Wyciągi z ksiąg metrycznych i 
ksiąg stanu cywilnego. W związku z 
zachodzącemi wątpliwościami, odno- 
śne władze administracyjne wyja- 
śniły, że wyciągi z ksiąg metrykal- 
nych i ksiąg stanu eywilnego za- 
równo w pełaych wypisach, jak i w 
akzówóisoł) t. zw. „druczkach* pod- 
legają opłacie stemplowej w wyso- 
kości jednego złotego bez wzgłędu 
na cel, w jakim zostały wydane. 
Muszą być przeto opłacane, choćby 
były wydawane dla celów wojsko- 
wych, szkolnych, ksiąg ludności 
3:6 : 

— Uproszczenia w systemie mei- 
dunkowym. W ministerstwie spraw 
wewnętrznych rozpatrywany jest o- 

becnie projekt dalszego uproszcze” 
nia systemu meldunkowego, który 
"zmierza w kierunku połączenia mel- 
dunków wojskowych |z meldunkami 
mieszkaniowemi. Do formularzy biur 
samorządowych prowadzących mel- 
dunki dołączane będą specjalne kar- 
ty ewidencyjne, dotyczące rejestra- 
cji wojskowej i oznaczenia miejsca 
pobytu mężczyzn w wieku poboro* 
wym, co uczyni zbędnem oddzielne 
meldowanie się w sekcjach wojsko- 
wych gmin. (—) 

— Piecza władz administracyjnych 
nad aprowizacją kraju. Urząd woje” 
wódzki w Wilnie otrzymał okólnik 
ministerstwa spraw wewnętrznych 
w sprawie pieczy władz admini- 
stacyjnych, nad aprowizacją kraju. 
Okólnik żąda wzmożenia sprawnoś- 
ci funkcjonowania oddziałów apro- 
wizacyjnych istniejących przy po- 
szczególnych urzędach wojewódz- 
kich, w szczególności zaś zwraca 
uwagę na to, aby referenci aprowi- 
zacyjni przeznaczeni byli wyłącznie 

o załatwiania i opracowywania 
zagadnień związanych z akcją żyw” 

nościową kraju, oraz aby udzielana 
im była wszelka pomoc techni- 
czna. 

Pozatem okólnik żąda, by wła- 
dze administracyjne dbały nad tem, 
aby spożywcy byli w dostatecznej 
ilości i po słusznej cenie zaopatry- 
wani w artykuły codziennego użyt- 
ku, traktując te obowiązki jako jed- 
ne z podstawowych zadań admi" 
nistracji ogólnej. 

Nad ścisłem przestrzeganiem te- 
go zarządzenia będzie czuwał mi* 
nister spraw wewnętrznych  osobiś- 
cie lub przez specjalnie delegowa- 
nych urzędników. (—) 

BIEJSKA 
— Frekwencja w kinie miejskiem. 

Jak wynika z ostatnio sporządzone- 
go sprawozdania, kasa kina miej- 
skiego sprzedała w miesiącu ubieg- 
łym ogółem 66.060 biletów, zasilając 
fundusze magistratu sumą 37.040 zł. 

Niezależnie od powyższego kie- 
rownictwo miejskiego kinematogra- 
fu kulturalno-oświatowego udzieliło 
w omawianym czasie 7.786 bezpłat- 
nych biletów, z czego korzystały: 
ochrony — 1196, wojsko — 510, wy- 
cieczki — 993 i szkoły — 2604. 

— Remont domów. W związku z 
wydanem przez magistrat zarządze- 
niem przeprowadzenia niezbędnego 
remontu domów, onegdaj specjalna 
komisja z ramienia władz samorzą- 
dowych i administracyjnych przy- 
stąpiła do lustracji wykonanych w 
tym kierunku robót. Właściciele nie- 
ruchomości, którzy w przepisanym 
terminie nie zastosowali się do po- 
wyższego zarządzenia  pociągnięci 
będą dv odpowiedzialności admini- 
stracyjnej. 

PIEKA SPOŁECZNA 

— Subwencje miejskie. Magistrat 
m. Wilna w miesiącu ubiegłym ty- 
tułem bezzwrotnych zapomóg wy- 
asygnował na rzecz instytucyj do- 
broczynnych w Wilnie 57.400 zł. 

SANITARNA, 
— Sklepy żywnóściowe mają być 

odseparowane od mieszkań. Według 
istniejących już przepisów sprzedaż 
artykułów żywnościowych w miesz- 
kaniach jednoizbowych jest surowo 
wzbroniona. O ile ktoś posiada 2 
izby i prowadzi sklep artykułów 
żywnościowych, musi odseparować 
izbę sprzedażną od pokoju, w któ- 
rym e 

Mimo to, jak stwierdzono istnie- 
je w naszem mieście szereg przed- 
siębiorstw, w których izba miesz- 
kalna jest. jednocześnie sklepem. 
Wobec tego władze sanitarne posta- 
nowiły przeprowadzić lustrację ta- 
kich przedsiębiorstw i zlikwidować 
je w spósób najbardziej radykalny. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Egzaminy nadzwyczajne z za- 

kresu 7-klasowej szkoły powszechnej. 
Jak się dowiadujemy, egzaminy nad- 
zwyezajne z zakresu programu 7-io 
klasowej szkoły powszechnej odbędą 
się w terminie od 27 maja do1 
czerwca 1929 r. lokalu publicznej 
szkoły powszechnej Ne 1 (ul. Żeli- 
gowskiego róg Wileńskiej). Do egza- 
minu mogą przystąpić osoby, które 
przekroczyły obowiązkowy wiek 
szkolny (14 lat) i nieuczęszczały do 
szkoły powszechnej, lub jej całko- 
wicie nie ukończyły,, 

Zezwolenia na składanie egzami- 
nu udziela inspektorat szkolny. Do 
podania należy dołączyć: metrykę 
urodzenia, świadectwo moralności, 
krótki własnoręcznie napisany Ży- 
ciorys, ostatnie świadectwo szkolne, 
fctografję, stwierdzającą tożsamość 

osoby, o ile nie można w inny spo- 
sób stwierdzić tożsamości osoby, 

Jeśli kandydat przekroczył 18 
lat życia winien również w podaniu 
zaznaczyć, czy pragnie być zwolnio- 
nym od składania egzaminu z ry- 
sunków, robót ręcznych, śpiewu i 
ćwiczeń cielesnych. Taksa egzami- 
nacyjna wynosi 20 złotych, 

SKOWA 

— Pobór rocznika 1908-go. Dziś 
16 maja, w dziewiątym dniu pobo- 
ru do przeglądu (Bazyljańska 2) ma- 
ja się stawić wszyscy poborowi 
rocznika 1908-go z nazwiskami roz- 
poczynającemi się na literę J z te- 
renu IV komisarjatu oraz poborowi 
zamieszkali na terenie I komisarja- 
tu P. P. z nazwiskami na literę K. 

— Odroczenie służby wojskowej 
dla magistrów. Wobec zwracania się 
poborowych-studentów do odnoś- 
nych władz z prośbą o odroczenie 
służby wojskowej z tytułu ponow- 
nego (po uzyskaniu stopnia magist- 
ra) zapisania się na wydział, w ce- 
lu ubiegania się e stopień doktora 
ministerstwo spraw wewnętrznych 
w porozumieniu z min. spraw woj- 
skowych wyjaśniło, że osoby te po 
uzyskaniu stopnia magistra z dal- 
szych odroczeń korzystać nie mogą. 

ZBRBANIA | ODCZYTY 
— Zebranie sprawozdawcze Stow. 

b. więźniów politycznych. Wileński 
zarząd Stowarzyszenia byłych więź- 
niów politycznych prosi członków 
Stowarzyszenia o przybycie na osta- 
teczne zebranie ogólne dnia 20 ma- 
ja r. b. o godz. 1 popoł. do lokalu 
związków robotn. przy ul, Wielkiej 
Nr 34 na sprawozdanie ze zjazdu 
delegatów oddziałów Stowarsyszenia 
odbytego w Radomiu i uruchomie- 
nia w Wilnie otrzymanej przez nas 
koncesji na sól. 

— Posiedzenie sekcji kulturalno- 
oświatowej W. K. R. Dzisiaj dnia 16 
b. m. o godz. 18 odbędzie się w u- 
rzędzie wojewódzkim w dużej sali 
konferencyjnej posiedzenie sekcji kul. 
turalno - oświatowej wojewódzkiego 
komitetu regjonalnego. 

WYCIECZKI. 

— Wycieczka samochodowa do Na- 
rocza. Dziś we czwartek o godzinie 
5-ej popoł. w lokalu Stowarzyszenia 
techników (Wileńska 33) odbędzie 
się zebranie organizacyjne uczestni- . 
ków wycieczki samochodowej do Na- 
rocza. Jak wiadomo wycieczka ta 
organizowana jest przez kierownict- 
wo kursów kierowców samochodo- 
wych Stowarzyszenia techników. 

вб2мь 
— Podziękowanie. Ks. prof. Wa- 

lerjanowi Meysztowiczowi, ks. kan. 
Hryniewskiemu, p. wojewodzie Go- 
dlewskiemu, naczelnikowi Przybo- 
rowskiemu, starostom Hryniewskie- 
mu i Lubańskiemu, naczelnikowi 
Salmonowiczowi, delegacjom z No" 
wogródka i Baranowicz, panu Wo- 
jewodzie  wileńskiemu  Władysła- 
wowi Raczkiewiczowi, przedstawi 
cielom administracji, sądownictwa 
i policji wileńskiej, konwentowi 
„Batorja“ oraz delegatom innych 
korporacyj akademickich i wszyst” 
kim, którzy w tak ciężkich dla 
nas chwilach okazali tyle serca 
i prawdziwej życzliwości przy od- 
daniu ostatniej posługi mężowi i bra- 
tu naszemu, ś. p. Włodzimierzowi 
Bohdanowi Kucharkowskiemu—skła- 
damy tą drogą gorące podzięko- 
wanie. 

Żona i bracia. 

— Ustawa 0 ustaleniu minimum 
egzystencji. Ministerstwo pracy i 
opieki społecznej przesłało do u- 
zgodnienia wszystkim ministerstwom 
projekt ustawy o ustaleniu najniż- 
szej miary niezbędnych potrzeb ży- 
ciowych. Najniższa norma pożywie* 
nia dla dzieci wynosić ma 410 ka- 
loryj dziennie, dla młodzieży do lat 
18—1500 kaloryj dziennie. Jako naj- 
niższa miara potrzeb w zakresie u- 
brania przewidziane są rocznie: 2 
komplety bielizny, jedna para o- 
buwia, jeden komplet odzieży i 
płaszcz na okres trzechletni. Ustawa 
zapewnia dzieciom, korzystającym 
z opieki społecznej, naukę szkolną 
conajmniej w zakresie szkoły po- 
wszechnej oraz daje możność przy” 
gotowania się do pracy zawodowej, 
stosownie do zdolności fizycznych 
i umysłowych. (—) 

NADESŁANE 

Szczęśliwa kolektura losów 
państwowych. Spółdzielnia inwalidów- 
skrzynkarzy w Wilnie, przy ul. Że- 
ligowskiego 1, uzyskała koncesję na 
kolekturę polsk. państw. loterji kla- 
sowej i posiada do sprzadaży losy 
do 1-szej klasy, której ciągnienie od- 
będzie się dnia 28 i 24 maja b. r. 

Komunikując powyższe, wierzy- 
my, że społeczeństwo przez nabycie 
losów udzieli poparcia inwalidzkiej 
spółdzielczej placówce, a tem samem 
poprawi ciężkie warunki bytu jej 
członków-udziałowców, polskich in- 
walidów, ulicznych sprzedawców pa- 
pierosów i gazet. 

    

OPTARY. 
— Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Resty- 

tuta Sumoroka na biednych uezniów szko- 
ły powszechnej Nr 6 przy Wiłkomierskiej. 
D-r Władysław Szalewicz — 25 zł, Emilja 
Szpakowska — 5 zł. 
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TEATR i MUZYKA, 
REBVTA (ca Pohałaace). 

— Polka w Ameryce. Dziś, w czwartak 
po raz trzeci arcydowcipna komedja w 3 ak- 
tach Stanisława Kozłowskiego p. t. „Polka 
w Ameryce" z rozómieszającym do łez mi- 
strzem Antonim Fertnerem, jako „przyja- 
eielem rodaków* w Ameryce. 

Postać tytułową Polki odtworzy p. lre- 
na Mielęcka. Pozatem obsada af Poe 

Początek o godz. 20-ej 
Bilety wcześniej do nabycia w „Orbi- 

sie* i od godz. 17-ej w kosie teatru. 

FRATR POLSKI (szła „Lutnia”), 
,  — Występy Marji Gorczyńskiej. Dziś uka- 
że się po raz ostatni komedja Krzywoszew- 
skiego „Panienka z Danciugu*. Rolę tytułe- 
wą kreuje znakomita artystka Marja Gor- 
ezyńska. 

W piątek wchodzi na repertuar doskona- 
ła, lekka komedja Hennequina i Vebera 
„Nie wywiódł ją w pole" z udziałem Marji 
Gorezyńskiej. 

Sztuka ta obfituje w sceny pełne hu- 
moru, zabawnych sytuacyj rzekomego nie- 
porosumienia małżeńskiego rozwiązywanege 
przy pomocy detektywa. 

Bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
tru Polskiego 11—9 bez przerwy. 

— Poranek baletowy L. Sawinej-Dolskiej. 
W niedzielę 19-go maja o godz.12 m. 30 pp. 
wystąpi w teatrze Polskim Świetna tancerka 
L. Sawina-Dolska wraz ze swemi uczenica- 
mi, z niezwykle urozmaiconym programem. 

Pozostałe bilety sprzedaje kasa Teatru 
Polskiego w godzinach! zwykłych. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 
Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

CZWARTEK, dnia 16 maja 1929 r. 
10.15. Transmisja z Poznania. Uroczyste ot- 
warcie Powszechnej Wystawy Krajowej. 
11.56 — 12.10. Trasmisja z Wawszawy. Sy- 
gnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w. 
Krakewie, oraz komunikat meteorologiczny. 
16.40—17.00, Odczytanie programu dziecin- 
nego, repertuar teatrów i kin i chwilka li- 
tewska. 17.00—17.25. Transmisja z Warsza- 
wy „Wśród książek*—przegląd  najnow- 
szych wydawnictw. 17.25—1/.50. Audycja 
dla dzieci i młodzieży « „Czego ludzie nie 
wymyślą. 17,55—18,50. Transmisja z War- 
szawy. Koncert. 18.50 — 19.15. Pogadanka 
radjotechniczna. 19.15—19.35. Tygodniowy 
przegląd filmowy. 19.35 — 20,00, Muzyka z 
płyt gramofon. 20.00-20.25. „Mądonna del 
Pascolo* (Obraz Matki Boskiej w Żyrowi 
cach) odczyt. 20.30—21.15. Kocert orkiestry 
Polsk. Radja. 21.15 — 22.00, Transmisja z 
Warszawy. Słuchowisko w 3 aktach Fr. 
Zabłockiego p.t. „Bałik Gospodarski*, 22.00— 
22.25. Transmisja z Warszawy. „Boczna 
antena* o najnowszych zdarzeniach w na- 
uce i technice. 22.25 — 23.00. Transmisja z 
Warszawy. Komunikaty P,A.T. policyjny, 
sportowy i inne. 23.00—24.00. Trasmisja z 
Warszawy. Myzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Włamanie. Wczoraj w nocy 

nieujawnieni sprawcy dokonali wła- 
mania do sklepu Zelmana Dworeca 
(Zawalna 21), zabrali elektromotor 
i pas transmisyjny wartości tysiąc 
złotych, 

— Podrzutka płci męskiej w wieku 
około 5 tygodni znaleziono w bra- 
mie domu Nr8 przy ulicy Sierakow- 
skiego. 

— Zaginął 14-letni Jan Szysienko 
(Piłsudskiego 9), który wyszedł z 
domu w niewiadomym kierunku. 

— Pożary wybuchły w kuchni 
Dyonizego Pancewicza (Dominikań- 
ska 7) i w składach Jadwigi Bujwi- 
dowej (Kalwaryjska 56). Ogień w 
obu „wypadkach zdołano szybko 
ugasić. 3 

— Przez zapomnienie zostawił w 
taksówce płaszcz i portfel z weks- 
lami na 7 tysiący złotych i 700 zł. 
gotówką Eugenjusz Jagodowski (Ob- 
jazdowa 6), gdy poszkodowany zna- 
lazł tę taksówkę na postoju przy ul. 
Jagiellońskiej szofer poznał go i zdo- 
łał zbiedz. 

L Šalia, 
Zakaz wstępu na rozprawy są- 

dowe dla młodzieży szkolnej. 

Z dn. | lipca, wobec wejścia w 
życie nowych przepisów o sądow- 
nictwie karnem, zakazany zostanie 
bezwzględnie wstęp osobom niepeł- 
noletnim na rozprawy sądowe. Nie- 
pełnoletni słuchacze wyższych za- 
kładów naukowych będą mogli prze- 
bywać na sali jedynie za zezwole- 
niem przewodniczącego sądu. Woż- 
nym sądowym w tym względzie zo- 
staną wydane odpowiednie instruk- 
cje. 

Jenso e aga i TES ZES ks TN že 

Opracowywanie preliminarzy 
budżetowych na r. 1980/81. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W myśl rozporządzenia minister- 
stwa skarbu wszystkie władze cen- 
tralne przystąpiły już do opracowa- 
nia projektu swoich budżetów w do- 
chodach i wydatkach na rok bud- 
żetowy 1930/31. 

W instrukcjach wystosowanych 
w związku z tem do poszczególnych 
ministerstw, minister skarbu zwrócił 
uwagę, że projekty budżetowe nie 
mogą pod żadnym pozorem prze- 
kroczyć w wydatkach sum przewi- 
dzianych dla każdego resortu w bie- 
żącym roku budżetowym, 

Gen. Tessaro objął urzędowanie, 
; (Tel. Ga wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że nowomia- 
nowany dowódca korpusu pogra- 
nicza gen. Tessaro objął urzędowa- 
nie, powołując kolejno do pracy 
przebywających na urlopie oficerów 
poszczególnych oddziałów. 

dniu wczorajszym został uru- 
chomiony oddział: ogólny, wyszko- 
lenia i intendantury. Wkrótce ma 
wznowić swoją działalność oddział 
wywiadowczy.  
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Zjazd delegatów kół miejscowych Zw. prac. poczt, telegrafu 
i telefonów okr. wileńskiego. 

W niedzielę 12 i poniedziałek 13 
maja r. b. w lokalu Towarzystwa 
Chrześcijańskiego Domu Ludowego 
w Wilnie, przy ulicy Metropolitalnej 
Nr. 1, odbył się zjazd delegatów 
kół miejscowych Związku pracow” 
ników poczt, telegrafów i telefo- 
mów okręgu wileńskiego. 

Obecni byli delegaci z Wilna, 
Lidy, Wołkowyska, Brześcia n/B., 
Pińska, Baranowicz. Słonima, Grod- 
na, Głębokiego, Molodeczna i Šwię- 
cian wileńskich, prezesi kół miej- 
scowych oraz prezes zarządu głów- 
nego Związku p. Stangreciak. 

Zjazd zaszczycili swą obecnością 
prezes dyrekcji poczt i telegrafu 
w Wilnie p. inż. Józef Żółtowski, 
maczelnik wydziału pocztowego p. 
dr. Korski i naczelnik urzędu po- 
cztowego Wilno | p. Giecewicz. 

Program pierwszego dnia zjazdu 
był następujący: o godz. 9'ej rano 
zbiórka na dziedzińcu U. P. Wilno I 
i wymarsz z orkiestrą związkową do 
kościoła pocztowego, skąd po na- 
bożeństwie na czele z p. prezesem 
poczty p. inż. Żółtowskim na górę 
Zamkową, gdzie złożono wieniec na 
grobie. Nieznanego Żołnierza. O 
godz, 13-ej odbył się wiec sprawo” 
zdawcy z X-go kongresu pracow- 
ników pocztowych w Warszawie. 
Między innemi dłuższe przemówie- 
nie wygłosił prezes zarządu głów- 
nego p. Stangreciak, którego spra” 
wozdanie zebrani przyjęli do za- 
twierdzającej wiadomości, wyrażając 
pełne zaufanie zarządowi główne- 
mu w Warszawie. O godz. lórej 
odbył się wspólny obiad w resta- 
uracji „Europa“, gdzie w miłym na- 
stroju spędzono kilka chwil. Podczas 
obiadu przygrywała orkiestra zwią- 
zkowa. O godz. 20-ej z okazji 10-le- 
cia istnienia Związku, staraniem 
sekcji kulturalno - oświatowej przy 
związku pracowników pocztowych, 
odbyła się uroczysta akademia. 

Drugi dzień zjazdu rozpoczęto o 

Pan prezes dyrekcji, witając zjazd 
określił swój bardzo życzliwy sto- 
sunek do Związku, życząc zjazdowi 
pomyślnych obrad. Przewodniczą- 
cym zjazdu wybrano prezesa zarzą- 
du głównego Związku Stangreciaka, 
na wice-przewodniczących p.p. Mo- 
szkowskiego z Wilna, Boberskiego 
z Brześcia n/B. i Sumińskiego ze 
więcian. Na sekretarzy p.p. Wi- 

o z Wilna i Bara z Brzešcia 
n/B. 

Sprawozdanie z działalności u- 
stępującego zarządu złożył p. Oż- 
dżyński, kasowe — p. Śnieżko, ko- 
misji rewizyjnej—p. Rakowicz. 

W wyniku dłuższej i ożywionej 
dyskusji uchwalono udzielenie ustę- 
pującemu zarządowi absolutorjum 
oraz wyrażenie podziękowania. Wy- 
słano hołdownicze telegramy do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Mościckiego, ierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskie- 

o, prezesa Rady Ministrów d-ra 
Świtalekiego i ministra poczt i tele- 
grafów Boernera. 

W skład nowego zarządu weszli: 
p.p. Ożdżyński— prezes, Markiewicz 
i Szafryk — wice-prezesi, z Wilna, 
Winiarski — sekretarz z Wilna, Bu- 
rec— skarbnik z Baranowicz, czlon- 
kowie zarządu: Derynda, Boberski, 
Czebrowski, z Brześcia n/B., Ma- 
szkowski z Wilna i Car z Grodna. 
W skład komisji rewizyjnej: Śnież- 
ko i Tomczak z Wilna, Naszarkow-' 
ski—ze Słonima. 

Podczas obrad uchwalono szereg 
wniosków w sprawie ulepszenia wa- 
runków pracy i płacy pracowników 
pocztowych. 

Zjazd zakończono o godzinie 24. 
зентиалоуссЛОЕИ ИБУЗВОИ МЕИ ОР 

Chore kobiety otrzymują przez użycie 
naturalnej wody gorzkiej Franeiszka-Józefa 
lekkie wypróżnienie, przyczem połączone to 
jest nieraz z nadzwyczaj dobroczynnem dzia- 
łamiem na chore organy. Autorzy klasycz- 
nych dzieł o chorobach kobiecych twierdzą, iż 
pomyślne działania wody Franciszka-Józefa 
potwierdzają rezultaty ich badań. Żąd. w ap. 

  

KURT ESR 

SPORT. 
LEKKA ATLETYKA. 

Bieg okrężny © nagrodę przechodnią 

„Słowa”. 

W dniu 19 b. m. odbędzie się 
w Wilnie, wzorem lat ubiegłych, 
drużynowy okrężny bieg o nagrodę 
rzechodnią redakcji OE (pu- 
o srebrny). Bieg powyższy odbę- 
dzie się na dystansie 2.700 mtr. o 
godz. 12-tej. 

Start u wylotu alei Syrokomli i 
ul. T. Kościuszki. Meta — aleje 
Cielętnika. 

Do biegu mogą stawać członko- 
wie towarzystw sportowych, stow. 
p. w. i t, d. Bieg nosi charakter dru- 
žynowy, t. j. każda organizacja u- 
czestnicząca w biegu wystawia dru- 
żynę w składzie najmniej 6 osób. 
Nagroda przechodnia przechodzi na 
własność tej organizacji, która zdo- 
będzie ją trzykrotnie kolejno lub 
pięciokrotnie bez zachowania kolej- 
ności. Organizację techniczną biegu 
przeprowadza Okr. Ośrodek W. F. 
Wilno. Zgłoszenia do biegu, obej- 
mujące nazwisko, imię uczestników 
oraz ich przynależność organizacyj- 
ną należy kierować do Okr. Ośr. 
W. F. Wilno (Ludwisarska 4). O- 
stateczne terminy zgłoszeń do dnia 
dzisiejszego. Do zgłoszeń winny 
być dołączone zaświadczenia le- 
karskie o zdolności zawodników do 
biegu. 

Przyjazd do Wilna trenera lekkoatle- 

tycznego Estończyka Klumberga 

W dniu 16 V. b. r. przyjeżdża 
do Wilna trener lekkoatletyki Es- 
tończyk Klumberg, który zabawi w 
Wilnie przez 6 tygodni w celu prze” 
prowadzenia treningów dla wileń- 
skich lekkoatletów i lekkoatletek. 

Organizację treningów przepro- 
wadza Wil. O. Z. L. A. Treningi 
odbywać się będą na stadjonie sp. 
Okr. Ośrodka W. F. Wilno na Pió- 
romoncie, 

            

  

  

  

  

    

    
  

  

  

  

  

  

   

  

      

  

    
  

  

WEOPZRJEZNZSZKSI 

Pierwsza zbiórka zawodników i 
zawodniczek zgłoszonych przez od- 
nośne kluby na treningi Klumberga 
odbędzie się dziś we czwartek 
na  stadjonie Ośrodka W.F. na 
Pióromoncie. 

LISTY DO REDAKCJH. 
Szanowny Panie Redaktorze ! 

Nie zamierzaliśmy sprawy ponixszej oma 
wiać na łamach prasy, poprzestąjąe jedynie 
na skierowaniu jej do władz sądowych i 
kolejowych, jednak system zwalezania lu- 
dzi sobie niewygodnych przez zarząd — 
Związku Numerowych. Kolejowych Dyr. Wil. 
P.K.P. i uciekanie się do wyrafinowanych 
i wysoce nieuezciwych środków jak pozba- 
wienia kawałka ohleba i oczernianie ezłon- 
ków, którzy domagają cię zmiany Zarządu 
za ich niesumienną pracę, zmusza nas zwró- 
cić się de prasy Wileńskiej i opinji publi- 
eznej. 

Od roku 1920 Dyrekeja Kolei Państ. 
w Wilnie ma zawartą umowę z Zarządem 
Chrześcijańskiego Związku Numerowych sta- 
cji Wilno. Na czele tego związku stoją: Pa- 
włowiez Jónef, Walentynowicz Adam, Wie- 
romiej Antoni, przeciw którym my niżej 
podpisani wystąpiliśmy za niesumienną pra- 
cę i nieprzestrzeganie statutu zarejestrową- 
nego w Rejestrae Handlowym przy sądzie 
okręgowym w Wilnie. Statut, aczkolwiek 
posiadał błędy, w całej rozciągłości nie był 
przestrzegany, wobee czego w Związku за- 
panowała korupeja i nieuczciwość. Widząe 
pracę Zarządu, zmierzającą wyłąeznie do 
osobistych celów, wielu z nas zrozumiało, że 
robi się oszustwo i zaczęło występować 
p-ko Zarządowi za co kolejno byliśmy 
zwalniani pod różnemi pozorami i pozba- 
wiani członkowstwa i pracy. 

Zarząd w osobach wyżej wspomnianych 
nigdy nie zwoływał zebrań sprawozdaw- 
czych, nie dawał sprawozdań kasowych, 
praca zarządu nie była kontrolowaną, dys- 
ponował więc naszym majątkiem tak, jak 
mu było wygodniej, zaś za każde wystąpie- 
nie względnie zapytanie co do wyliczeń z 
pieniędzy i żądania okazania statuta o 
którym nikt nie wiedział że jest i gdzie 
jest, członkowie byli teroryzowani pozbawia- 
niem xpracy, co w końcu zmusiło niektó- 
rych do. milezenia. 

Obojętność ezłonków rozzuchwaliła do 
tego stopnia prezesa związku Pawłowicza, 
że począł uważać siebie za chlebodawcę i 
według własnego uznania pozbawiał pracy 
starych członków założycieli Związku, (by- 
łych kolejarzy) przyjmując kuzynów i sobie 
wiernie eddanych. Zrozumieliśmy wówczas 
my niżej podpisani że grozi nam to, co i 
naszym kolegom wyrzuconym na bruk. Ucie- 
kliśmy sięf więc do ostrzejszego wystąpie- 

  

nia p-ko zarządowi, żądając kategorycz- 
nie zwołania  alóco wponśdndja, Olo. 
żenia sprawozdania i pokazania statutu. 

Wtedy zarząd zagrał we właściwy 
sobie sposób: wykorzystał niedostatecz- 
ną naszą świadomość, objeżdźając osobiście 
stacje, przeprowadził odpowiednią agitację 
i na fielegalnem zebraniu, wbrew statutowi, 
pezbawił nas pracy. 

Dsiś zarząd na czele z Pawłowiezem 
używa wszelkieh Środków, by utrzymać się 
przy władzy: w tym eelu prowadzi agitację 
wśród ezłonków oraz grozi pozbawieniem 
pracy tych, którzy utrzymują z nami jaki- 
kolwiek kontakt, lub złożą na naszą ko- 
rzyść zeznania u władz sądowych lub ko- 
lejowych. Chęć więe utrzymania się przy 
władzy za wszelką cenę najlepiej świadczy, 
że ustąpienie zarządu wykryłoby niewątpli- 
wie wiele b. drażliwych spraw. 

Pomimo teroru i zabiegów dochodzenie 
prokuratorskie i władz kolejowych dowodzi 
wyraźnie słuszności stawianych zarzutów i 
całkowicie usprawiedliwia nasze WIRAJĘ 
nia, pogodzić się jednak nie możemy z fak- 
tem, że do dziś dnia nie możemy powrócić 
do pracy i nigdzie nie możemy znaleźć po- 
parcia. Nie cheemy wierzyć wersjom, jako- 
by Pawłowicz cieszy się poparciem władz 
kolejowych, (bezpośrednich) i sądzimy, że 
dochodzenie, jakie prowadzi z ramienia Dy- 
rekeji p. Bachowski, wykaże fakty, które 
przeprowadzał zarząd Związku w praecho- 
walni ręcznego bagażu. Naszem zdaniem 
takich ludzi władze kolejowe nie powinny 
trzymać, zaś po usunięciu tego zarządu da- 
leko więcej byłoby materjału dla śledztwa. 

Proszę przyjąć wyrazy etc. 

B. Pawilowski, Nowoświecka 20—4, 
I. Dobrynin, Drueta 5—9. 

1. Sakowicz, Śniegowa 12—-7. 
M. Wierycz 

A. Imbras, Kalwaryjska 9. 

Silne lotnictwo to potęga. państwa! 

WŚRÓD PISM. 
— W N-rze 19-:ym „Tygednika Illustro- 

wanego* znajdujemy: artykuł Artura Gór- 
skiego p. t. „Wyzwolenie słowa*, głęboko 
poruszający zagadnienie przeznaczenia dzie- 
jowego Polski, D-ra Stanisława Łempickiego 
(Lwów) „Simonides* (w 300-ną recznicę 
zgonu)—artykuł napisany przez wybitnego 
znawcę dziejów kultary polskiej; poraz 
pierwszy wydaną nowelę Antoniego Lange- 
go „Synowie Feriduna*; sprawozdanie wła- 
snego korespondenta z uroczystości parys- 
kieh; W. Husarskjego „Honore Daumier*; 
J. Boyer'a „Artystyczne wyroby szklane 
średniowiecza i odrodzenia*; J. S. Harbuta 
„Geo. Bem. pod Ostrołęką* i w. i. Nr za- 
wiera 60 ilustracyj. 

Nr. 110 1455) 

- Rozmaitości. 
Odzyskał wzrek u fryzjera. 

W Jednym z zakładów fryzjerskich 
Bordeux zdarzył się niedawne niepows: 
ni wypadek. W liczbie klijentów znalaz 
się niewidomy, który przed kilkoma latj 
rzy pracy stracił wzrok. Gdy przyszła k: 

ej na niewidomego, fryzjer, pragnąc s 
pić mu włosy, przez nieostrozność wylał © 
prawie eałą zawartość flakonu. Przestra” 
szyło to tak dalece niewidomego, że zer — 
wał się z krzesła i nagle—odzyskał wze 
Oniemiały ze zdumienia fryzjer dowiedział 
się niebawem, że jego przez przypade. 
uleczony kłijent bezskuteeznie leczył się 
najsławniejszych okulistów, leez ci nie zdoś 
łali mu przywrócić wzroku. Czego nie zd: 
łała dokonać wiedza medyczna, tego doko: 
nała. powodująca przestrach woda. 

Rekordowy wymiar sprawiedliwości 
Swego redzaju rekord, jakiego doti 

nie notowały kroniki sądowe, osiągnął ni 
dawno przy esądzaniu sprawy o morde 
stwo sąd przysięgłych w Liverpoolu, gdy: 

    
   

              

    

     

          

     
   

  

     

    

  

dej dziewezyny. Ponieważ eskarżeny całk: 
wicie przyznał się do winy, sąd ogranicz; 
przewód sądowy do kilku pytań, pocze 
udał się na naradę, Narada trwała równi 
krótko i po 4//, minutach od rozpoczęci 
przewodu sądowego wydany został wyrok/ 
skazujący mordercę na karę śmierci. 

Aeroplan dla papieża. 

Administracja Watykanu zamówiła 
Anglji aeroplan na eztery osoby. Kabin: 
aeroplanu wyścielona będzie niebieskim ak: 
samitem, na skrzydłach zaś będzie umie 
szczone godło papieskie, Pilot angielskią 
który przyleci tym samolotem do Rzymu, 
zaangażowany zostanie jako stały lot: 
papieski. 
  

  

Gieżda warszawska 2 dn. 15.V. b m 
WALUTY i DEWIZY: 

Kopenhaga 237,05—238,25—237,05 

Londyn |. 43,251/,—43,281/, —>43,37—43,151/ 

  

  

   

        

    

   

Nowy Jork 8,90—8,92— 8,68 

Paryż 34,85—34,94— 34.7! 

Praga . 26,38//,—26,45—26,321/5 

Szwajcarja 171,76—172,19—171,33 

Wiedeń 125,26—125.57 — 124,95) 

Włochy 46,71—46,53— 43,5 
Marka niem. х 2 . 2 211,7! 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
      

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  
                

   

      

    

  

   

    

  

      

        

   
     

  

  

        

  

   

  

        

  

   

  

   

  

    
   

  

godz. 9-ej rano. ЧИПОЕНЕНИЫ НЕС НОЧЕЛЧЕЯ 

a — ч— лоа —————— -— - — == mm — > 

Ki Mi ° ki Od dnia 13 do 16 maja 3 Dramai Peso m Miejskie | 3-5: WŁĄDCY OCEANU 27 [Еа 
A W rolach głównych: CHARLES RAY, ENID BENNETT, WILLAM SULLIVAN. EN. | 

Ostrobramska 5. Kasa czynna od.godziny 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: „DZIKUSKA”. DOKTÓR MEDYCYNY > iš / ] $ si A 

KINO - TEATR Arcydzieło, jakiego dotąd nie byłol — Cud techniki, gry i reżyserji! — Film, który wstrząsnął światem! A GYM B L ER ONCZOC y Wi ane, NICLane. 
POTOMEK CZINGIS-CHANĄ. Rewelącyjne arcydzieło o niebywałej potę- | 
dze dramatycznej! Mistrzowska realizacja genjalnego, głośnego rezy- - и CHOROBY WENERY. : 
sera W. PUDOWKINA przezwanego NAPOLEONEM FILMU. Czas trwania CZNE i SKÓRNE e e Wi E 

>) realizacji filmu 2 lata. Na taki film wyczekuje się całemi latami. Każdy zobaczyć musi. В 5 
Wileńska 38. UWAGA! Celem edniesienia większego wrażenia, publiczność proszona jest o przybywanie punktualnie na po- Elektroterapja, Diater w * 

„ezątki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, mia, Słońce górskie, 1 SZ. 

ollux. 1808 ` # 
10KINO - TEATR Motte. Świat kulis i zmysłów, świat szminki, świat ułudy, świąt masek, świat cierpień niewymownych, świat s В 2 B 5 

Р wiecznego udawania i bólu, który szarpie i spycha najnieszczęśliwsze istoty ludzkie na dno nędzy Mickiewicza 12 — ‚т Z kardzo 

Polon a i upadku Ra wyżyny marzeń i bogactw. ооа Talinas = / Z/ 7 

DZIŚ | Peracz A m gwiazd ekranu wszechświatowej sławy tragik IWAN SZOS kos Przyjmuje 9 — 2 i 5—7 dh 0 Zac z 
NATALIA LISIENKO oraz niezrów- = potęžny dra. | D — (gė — OWU 

Mickiewicza 22. nany MIKOŁAJ KOLIN w obrazie: ŚWIAT KULIS a ZMYSŁÓW mat  burzli- ° У 
4 wego życia największego aktora šwiats. Honorowe bilety nieważne. Początek seansów o g. 4-ej, ostatni 10.25. Dr Kenigsberg o ca W / 

. 

KINO Dziś otwarcie sezonu letniego! Po raz pierwszy w Wilnie! Młodziutka zachwycająca argentynka MONA MARIS | CHOROBY WENERYCZ- POKO. 7 o ŽŽ SĘ 
d. . oraz słusznie zwany następca Jannigsa HENRYK GEORGE w sensacyjoym filmie w 10 ae życia rosyjskiego PE RY 2 

. . . otężna epopea z pełne- . Я 

Piccadilly |N iewolnicy carskiego knuta simsai pas: | ая Prane SIArarie, : szczyzny za panowania Mickiewicza 4 LZ С ko ° 
Wielka 42. cara Aleksandra Il-go według dramatu Piotra Niewskiego pod tytułem: „Daniszewowie*. tel. 1060. Ara Tą p. OSŁŁOŻMIE 7 07 

j DZIŚ najlepszy, naj- : O (tragedja człowieka, który żył cu- у 
"к U X bacėsioj SAY Gehenna Zdradzonego męza Aaa keen i Pema DOKTÓR gotowania | 

m doby obecne k я we BLUMOWICZ Petersen-Mozżuchin, "esa hr. Esterhazy, "kane: Angello Ferrari i gemjany Hans Stove. OR UC ESS оаы 3 kij wake 
Miokiewicza 11. Tragedja nieznanego żołnierza. Pałstwe krwawego RE żena— milość lo obcej narzeczonej. m: s i cienkie, gładkie i w desenie, ciepłe trykoty, koszulki 

syfi O wełniane niezbędne do sportów zimowych, i t.p. ubrania, 
Kino Kolejowe | Dziś i dni Pio ania Aaa ai Wielka 21. jakżeż często ulegają zniszczeniu nie przez noszenie 

0GNISKO| 777" ra |data. Ni” przędzy dodaję. się, wedie sali. ozywiej agranicą. 4 й ‚ : 5 
ан х 2 : : ści kolory spierają się—tembardziej ile ' W roli głównej królowa piękności Paryża. LUSY VERNON. Początek o g.6-ej. W niedziele i święta o g. 4-ej pop. szorstkości a kolory spierają się—ten ej, o й (ebok dworca kolejow.) EC e S - 2 s RB RE DOKTÓR jest gotowaną, co istotnie jest barbarzyństwem, na które 0 

BAROO APA bo T D Z Id i nie wolno sobie pozwalač ... jak również na prasowanie | 

° ° Przetarg. S MICHALNZEK j ŚWIRA . 6 OWICZ zbyt gorącem żelazkiem .. . To są rzeczy w całem 
|| Dyrekeja Kolei.Państwowych w Wilnie | niniej- oboroby“ Wėneryesnė, dy: tego słowa znaczeniu niedopuszczalne . . . Jedynie 

S a nie ni se szym ogłasza przetarg nieograniczony na wykończe- rm I » By ` a Т 3 2 ala mar, К + 
nie domów mieszkalnych: jednego na st, Brześć, jed- AUTOBUS ls, pw тоехо- używając Lux do prania unika się zniszczenia tkanin, 
nego na st. Baranowicze i jednego na st. Hajnówka. odchodzi z Wilna wę (Di AR jednem słowem trzeba prać w sposób racjonalny i 

Kto 0 dobro Domu SWegO dba Warunki przetargu, warunki techniczne na urzą- | z przystanku koło: Hali aternia) ód da: Šnd Bać i * 
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