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Stan przejściowy. 
Odwiedziny ministra Zaleskiego 

w Budapeszcie oraz zakończona 

właśnie konferencja Małej Ententy— 

wysunęły znów na porządek dzien- 

ny zagadnienie stabilizacjj stosun- 

ków międzynarodowych w Europie 

centralnej, wytworzonych po wojnie 

na podstawie traktatów pokojowych 

w Wersalu i Trianon. Nie ulega bo” 
wiem wątpliwości, że pozostawiają 

one wiele do życzenia i że nie są 

one oparte na zdrowych, mocnych 

podstawach. 

Gdy Niemcy i Rosja, po wojnie 
wszechświatowej i wstrząśnieniach 
rewolucyjnych wyszły uszczuplone 

terytorjalnie, monarchja Habsburska 

rozpadła się całkiem. Państwa o 
charakterze narodowym utraciły swe 

skrawki z ludnością obcoplemionną, 

państwo narodowościowe rozleciało 

się na drobne kawałki. Przykład 

więc Austrji musi być groźnem me- 

mento dla tych wszystkich, coby 

chcieli kroczyć drogą wysuniętą 

przez jej politykę. Zdawałoby się, 

że przy przekrajaniu w Wersalu 

mapy Europy, najszersze umysły 
dyplomatyczne unikną powtarzania 

dawnych błędów i nie stworzą sta- 
nu rzeczy tak niedoskonałego, jaki 

ustalony został w swoim czasie na 
kongresie Wiedeńskiem. Tymczasem 
okazało się, że najsurowsi krytycy 

Austrji nie potrafili otrzeżwić się ra- 

dykalnie z wpływów przeszłości i 

wejść na całkiem nową i racjonalną 

drogę. 

Gdy monarchja Naddunujska by” 

ła wytworem procesu historycznego 
niezdolnego wprawdzie nadać budo- 

wie charakteru całości organicznej, 

lecz zapewniającego wcale długi 

byt państwu, o którem, mając na 

względzie równowagę europejską 

mówiono, że jeśliby jego nie było, 

to należałoby je wymyśleć — twór” 

cy nowego porządku rzeczy poś- 

piesznem pociągnięciem pióra prze- 

kształcili mapę Europy, powołując 

do życia zamiast jednej Austrji kil- 

ka nowych i pod wielu względami 

gorszych jej wydań. Proklamując 

zasadę państwa narodowego w 

praktyce stworzono jednak szereg 

państw narodowościowych, do któ* 

rych należy zaliczyć i Czechoslo- 

wację i Jugosławję i Rumunię. 

Czechosłowacja dziś, obok dzi- 
wacznie pomyślanych granic, posia” 

da nadzwyczaj pstre zaludnienie 

Niedość, że cierpi z powodu bardzo 

ostrego antagonizmu słowackiego i 

różnic charakteru narodowego Mo- 

rawianina i Czecha, otrzymała ona 

z woli Wersalu całą Ruś Podkar- , 

packą, sporą połać Węgier, część 

polskiego Śląska Cieszyńskiego. Jeś- 

li uwzględnimy nadto silny liczeb- 
nie i kulturalnie żywioł niemiecki, 

to istotnie okaże się, że gospoda- 

rzem wielkiej Czechosłowacji jest 

właściwie mniejszość czeska. Sytu- 

acja paradoksalna. 

Nie jest również państwem na- 

rodowem Rumunja, która skupiając 

żywioł rumuński zagarnęła też duży 

obszar Węgier, na południu ziemie 

zaludnione przez Serbów, w północy 

przez Rosjan i t. d. W ten sposób 

Rumunja przekształciła się w drugą 

Austrję, mniejszą wprawdzie roz- 

miarami, ale tak samo niejednolitą 

pod względem zaludnienia. 

A jeżeli zważymy, że i trzeci 

twór państwowy, który powstał na 

gruzach monarchji Habsburskiej — 

Jugosławja składa się z kilku tery- 

torjów odrębnych: Serbji, Czarnogó- 

rza, Kroacji i Dalmacji ze Slawonją 

i że wszystkie te części składowe 

wykazują coraz mocniejsze tenden- 

cje odśrodkowe, musimy przyznać, 

że zagadnienie Europy środkowej 

zostało rozwiązane przez zwycięskie 

mócarstwa sprzymierzone nieudol- 

nie i mocno niefortunnie, na pod- 

stawie kombinacyj dowolnych, z 

pominięciem zupełnem naturalnych 

dążności rozwojowych poszczegėl- 
nych ludów i krajów nadmorskich. 

Właściwie były dwie drogi: albo 

utworzenie z całego tego kompleksu 

jednej olbrzymiej federacji, albo za- 

pewnienie niezależności najdrobniej- 

szym jednostkom terytorjalnym za- 
równo historycznym, jak etnograficz* 
nym. Wybrano trzecią — pośrednią, 

która doprowadzi niewątpliwie w dal- 

szej przyszłości albo do jeszcze 

większego zróżniczkowania się, albo 

wywoła przeciwnie proces całkowa- 

nia się. Najprawdopodobniej zaś naj- 

przód pierwsze, a następnie drugie. 
W każdym razie obecny stan nie 

posiada żadnych cech trwałości, cze- 

go dowodem są ustawiczne zabiegi 

zainteresowanych czynników, by z 

trudem utrzymywanej pozornej rów- 

newagi nie zachwiały niewidoczne 
często nazewnątrz, lecz gromadzące 

się w głębi siły wybuchowe. Na- 

dejdzie jednakże kiedyś taki mo- 

ment, że żadne usiłowania dyplo- 

macji nie powstrzymają ich PA 
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Węgrzy o wizycie min. Zaleskiego 
BUDAPESZT, 24 (Pat). W 

dniu dzisiejszym w prasie ukazały 
się dłuższe artykuły, omawiające 
znaczenie wizyty min. Zaleskiego w 
stolicy Węgier. „Pester Lloyd“  wi- 
dzi doniosłość wizyt w Budapeszcie 
włoskiego podsekretarza stanu Gran* 
diego oraz polskiego ministra spraw 
zagranicznych Zaleskiego w tem, że 
Węgry nie są jużizolowane w Euro” 
pie. Dziennik, przytaczając ogłoszo- 
ne przez prasę zachodnią kombi- 
nacje, dotyczące zamierzonego rze” 
komo układu między Włochami, 
Polską i Węgrami, zaznacza co na" 
stępuje: 

Wiemy jedno, iż Węgry, ltalja i 
Polska posiadają wiele punktów 
stycznych i że drogi polityczne Wę- 
gier nie mogą w żadnym punkcie 
skrzyżować się z drogami politycz- 
nemi włoskiemi i polskiemi. 

„Budapesti Hirlap" pisze: Ta nie- 
zwykle doniosła manifestacja przy- 
jaźni polsko-węgierskiej przyczyni 
się bez wątpienia do urzeczywist- 
nienia wysiłków, które zmierzają 
do uwydatnienia zasad sprawiedli- 
wości również i w życiu międzyna- 
rodowem. Węgry z bezinteresowną 
radościa, jak również z ufnością w 
swą własną przyszłość patrzyły na 
zwycięstwo słusznej sprawy polskiej 
oraz na to, jak wielki dumny na- 
ród, z którym łączą nas uczucią 
serdecznej przyjaźni zajął ponownie 
należne mu w świecie miejsce, Po- 
nadto prasa budapesztańska stwier- 
dza, że min. Zaleski osobistemi za- 
letami swego charakteru budził 
wszadzie w Budapeszcie wielką 
sympętję. 

Pogłębianie stosunków  politycz- 
nych opiera się w znacznej mierze 
na sympatjach osobistych. Z tego 
względu również dzięki swym oso- 
bistym zaletom, minister Zaleski 
przysłużył się wielce dziełu zbliże- 
nia obu narodów. 

Drogi polityki zagraniczn. Polski 
WIEDEŃ, 24.V (Pat). Nawiązując 

do wizyty min. Zaleskiego w Buda- 
peszcie, wywodzi „Reichspost"*, że 
podczas gdy na zachodzie zanosi się 
na stabilizację stosunków politycz- 
nych. na wschodzie Europy panuje 
krytyczna niepewność. Państwa Ma- 
łej Ententy mają wprawdzie wspólny 
prąd przeciwwęgierski, mimo to nie 
zdołały one zawrzeć między sobą 
przymierza skutkiem sprzecznych in- 
teresów. Układ, zawarty w Biało- 
grodzie, był właściwie zbyteczny 
między sprzymierzańcami. „Reich- 
sport" zwraca uwagę na równoleg- 
łość dążeń politycznych Włoch i 
Polski. Polsce, której główny prąd 
skierowany jest przeciwko Niemcom 
i Rosji, zależy na tem bardzo, aby 
nietylko powstrzymać Węgry od 
zbliżenia się do Niemiec, lecz także, 
by pogodzić Węgry z Rumunją, 
gdyż w ten sposób nie będzie Ru- 
munja potrzebowała rozpraszać 
swych sił w razie koufliktu z Rosją 
Sowiecką. 

Polska dąży też, podobnie jak 
Włochy, do stworzenia dobrych sto- 
sunków z Turcją. Nowa polityczna 
sytuacja nabierze decydującego zna” 
czenia wtedy, gdy po dojściu do 
skutku porozumienia między Francją 
a Niemcami, punkt ciężkości prze- 
niesie się na wschód Europy. 

Powrót P. Prezydenta do Poznania 
POZNAŃ, 24. V. (Pat.) W dniu 

wczorajszym o godz. 12 Pan Pre- 
zydent powrócił wraz ze swą świtą 
i otoczeniem do Poznania z objaz- 
du powiatu gostyńskiego i rawic- 
kiego. 

Jutro rano udaje się samocho- 
dem do Wrześni, gdzie zwiedzi u- 
rządzenia gospodarstwa i instytucje 
o charakterze rolniczym, poczem 
będzie podejmowany przez miej- 
scowych obywateli. 

Odłożenie wyjazdu min. Zaleskiego 
do Rumunji. 

WARSZAWA, 24. V. (Pat.) W 
związku z projektowanym wyjazdem 
p. ministra spraw zagranicznych Za- 
leskiego w końcu bieżącego mie- 
siąca do Bukaresztu, skąd p. mini- 
ster udaćby się miał. bezpośrednio 
do Madrytu na rozpoczynającą się 
w dniu 6 czerwca sesję Rady Ligi 
Narodów P. A. T. dowiaduje się, 
iż rumuński minister spraw zagra- 
nicznych p. Mironescu, który po 
odbywającej się obecnie w Biało- 
grodzie konferencji Małej Ententy 
spędzi kilka dni w Jugosławii, jako 
gość rządu jugosłowiańskiego, za- 
wiadomił p. min. Zaleskiego, że 
nie zdąży powrócić do Bukaresztu 
przed 3] maja. Wobec powyższego 
wizyta w Rumunji polskiego mini- 
stra spraw zagranicznych, który jest 
zmuszony liczyć się z terminem se- 
sji Rady Ligi Narodów w Madrycie, 
zostanie przesunięta na okres póź- 

niejszy. 

Przyjazd wycieczki Polaków 
amerykańskich. 

WARSZAWA, 24.V. (Pat). W pią- 
tek o godz. 9 przybyła tu z Gdyni 
wycieczka największej organizacji 
polsko-katolickiej w Ameryce Zjed- 
noczenia Polskich Związków  Kato- 
lickich w Chicago. Wycieczka ta 
przybyła do Gdyni statkiem  „Polo- 
nia", pod przewodnictwem prezesa 
Olejniczaka i ks. Janeczko oraz pod 
kierownictwem p. Stanisława Wrób- 
la i dyr. Bednarko. Na dworcu głów- 
nym w Warszawie wycioczka po- 
witana została przez szereg organi- 
zacyj katolickich i społecznych ze 
sztandarami oraz przedstawicieli 
władz. 

Wycieczka Polaków z Ameryki 
nad grobem Nieznanego Żołnierza 

WARSZAWA, 24.V. (Pat). Dnia 
24-g0 maja r. b. złożył imieniem 
Polaków z Kanady Zachodniej wie- 
niec na grobie Nieznanego Żołnie- 

‚ гла ks. Franciszek Panders z Win- 
nipegu, znany działacz na niwie ko- 
lonizacji polskiej w Kanadzie. Towa- 
rzyszył min. Roman Mazurkiewicz, 
b. konsul polski w Kanadzie. Uro- 
czystość odbyła się w obecności wy- 
delegowanych przedstawicieli ko- 
mendy miasta oraz licznie zebranej 
publiczności. 

Pożar wieży wiertniczej W 
Chrzanowie. 

KRAKÓW, 24,V. (Pat). W dn. 28 
b. m. wybuchł pożar w wieży wiert- 
niczej w Chrzanowie, który ją znisz- 
czył wraz ze znajdującemi się tam 
maszynami i wyrządził szkody na 
koło 40 tys. zł. Pożar powstał wsku- 
tek wadliwego funkcjonowania mo- 
toru benzynowego, poruszającego 
maszynę wiertniczą. 

Przedłużenie ustawy o ochronie 
republiki Rzeszy. 

BERLIN, 24.V. (Pat). Gabinet Rze- 
szy uehwalił na dzisiejszem  posie- 
dzeniu przedłużenie mocy obowią- 
zującej ustawy 0 ochronie republi- 
ki na następne trzy lata. Ustawa ta 
między innemi zawiera paragraf, za- 
kazujący b. cesarzowi Wilhelmowi 
powrotu do Niemiec. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Nad Dnieprowsklom szalał w ciągu 

trzech godzin huragan, połączony z ulew- 
nym deszczem, Poziom wody na Dnieprze 
podniósł się wskutek tego o półtora metra, 
Silny prąd zalał szereg nadbrzeżnych do- 
mów. Według dotychczasowych danych 
zginęło 12 osób. 

= Agencja Reutera donosi z Tokio O 0- 
berwaniu się chmury w okręgu Fukushima. 
Potoki wody wyrządziły olbrzymie szkody 
w rolnictwie i spowodowały śmierć 12 osób. 
Zniszczeniu uległo 5 tys. budynków miesz- 
kalnych oraz 38 mostów. W kilku punktach 
rozmyty został zupełnie tor kolejowy. Dotąd 
brak wiadomości o 17 statkach rybackich. 
Straty obliczają na 5 miljonów jenów. 

Popierajcie Ligę Morską 
  

  

W 3 rocznicę męczeńskiej śmierci Głowy Państwa 
i Głównego Wodza Wojsk Ukraińskich Republiki Ludowej 

s.+ P. 

SIMONA PETLURY 
w niedzielę 26 maja o godz. 12.30 p. p. w cerkwi šw. Ducha 

(Ostrobramska 10) 

odbędzie się 

Nabożeństwo Żałobne 
O czem zawiadamia się całą Ukraińską Emigrację, 

jak również i Zwolenników ldei ukraińskiego dążenia 
o Wolność i Niepodległość 
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GOŚCINNE WYSTĘPY TEATR i 

Zespołu Ryskiego Rosyjskiego | Ludowy 
Teatru dramatycznego. (Ludwisarska 4). 

TYLKO 6 WYSTĘPÓW Dyrektor teatru 
A 

A. Griszin 

25 M A Ss K A R A D A Główny reżyser 

Dramat w 4 akt., 10 obrazach M. Lermontowa, ee: 
maja muz. A. Glazunowa. E. Studencow 

Juri Jakowlew   

  

  

  

a” Złota Klatka ы w 

maja Sztuka w 4 akt. 5 obrazach K Ostrozskiego. N. Birabakiu, 

= 1. Bulatow, 

Pony o| Urwisko carówa w dech aktach, |  E Bunczuk, 
4 0. Kondorowa, 

maja 8 obrazach. 0. Lewicka, 

L. Melnikowa, 
Wtorek . ь 

28 |Proces Mary Dugan| | ок, ° 
maja Sztuka w 4-ch akt., B. Wejlera N. PR 8 

E. Rudherg, 

w. Serenada Nocna E. Studencow, 

Komed kt. M. L A maja omedja w 4-ch akt. M. Logiela. w. Czengery, 
  Lilja Sztengel, 

lur. Jurkowski, 
L. Jaroszewicz, 
Juri Jakowlew 

cj”. | Panna z fiołkami 
Komedja w 4 akt. T. Szezepkinej-Kupernik.     maja 

Początek o g. 8.45 ceny od 1 do 10zł. Bilety do nabycia codziennie, również w nie- 

dziele, w księgarni „Lektor* Miekiewicza 4, do godz. 5-ej i od 6-ej w kasie teatru; 

RZY TB PEREIRA AOYPEOTZNY TESINIO A UM O ZOZOZZADRIEETY DEI SIGER 

Sesji nadzwyczajnej Sejmu nie będzie. 
Dowiadujemy się ze sfer rządowych. że rząd niema zamiaru w cza- 

sie miesięcy letnich zwoływać Sejmu i Senatu na sesję nadzwyczajną, al- 

bowiem szereg spraw bieżących może być załatwiony także na zwykłej 

sesji budżetowej na jesieni. Wobec tego, Sejm nie będzie zwoływany w 

ciągu lata, a dopiero nie wcześniej, niż w październiku. 

Powrót p. min. Zaleskiego z Węgier. 
Wczoraj rano powrócił z Budapesztu do Warszawy min. spraw zagra- 

nicznych p. Zaleski. Pan minister w rozmowie z wyższymi urzędnikami 
jego referatu, którzy powitali go na dworcu, wyraził wielkie zadowolenie 
z podróży i pobytu w Budapeszcie. 

Posiedzenie Komitetu EkonomicznegoMinistrów 

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Ekonomicznego 

Ministrów od czasu powołania do steru nowego rządu. Wbrew wszelkim 
pogłoskom przewodniczył na wczorajszem posiedzeniu p. premjer Śwital- 
ski, który zatrzymuje w dalszym ciągu, jako prezes gabinetu, przewod- 
nictwo w Komitecie Ekonomiznym. 

Na wczorajszem posiedzeniu wygłosił obszerne expose o sytuacji 
gospodarczej p. min. przemysłu i handlu Kwiatkowski. 

Epilog zamachu na Woldemarasa. 
Rozstrzelanie Wasiliusa. 

KOWNO, 24.V (Pat). Elta donosi, że sąd polowy, rozpa- 
trujący sprawę studenta Wasiliusa, stwierdził, że terorystom 
polecono zastrzelić premjera przed 15 maja. Nie ulega wątpli- 
wości, że istniał kontakt między szawelską grupą terorystów, 
a uczestnikami zamachu 6 maja. Szereg świadków oświadczył 
kategorycznie, że Wasilius jest jednym z uczestników zamachu. 

Sam Wasilius przed sądem zeznał, że zamiarem jego było 
zabić premjera, a ponadto, że pozostawił on granaty na drodze, 
którą prezydent republiki udawał się zwykle do teatru. Sąd po- 
lowy wydał wyrok śmierci po 5-godzinnych naradach. W go- 
dzinę później Wasilius podał na ręce prezydenta republiki proś- 
bę o ułaskawienie, którą jednak prezydent odrzucił. „Echo* za- 
znacza, źe, jak z powyższego wynika, teroryści chcieli także 
zabić prezydenta republiki. 

Wasilius został rozstrzelany nocy ubiegłej. 

Trzy wyroki śmierci w Moskwie. 
MOSKWĄ, 24-V, Wczoraj opublikowane zostały obwieszczenia G.P.U. 

podpisane przez Mienżyńskiego Jagodę o rozstrzelaniu inż. Mekka, inż. 

Wieliczki i prof. peterburskiego lnstytutu Górniczego Polnickiego, którzy 
mieli należeć do kontrewolucyjnej organizacji. Działalność tej organizacji 

miała się przejawiać w zdradzaniu tajemnic transportu kolejowego. Pozo- 

stałych członków rzekomej organizacji kontrewolucyjnej kolegjum G.P.U. 

skazało na zamknięcie w koncentracyjnych obozach. 

Rokowania reparacyjne. 
BERLIN, 24.V (Pat). „Wossische Ztg." donosi, że memorjał rzeczo- 

znawców sojuszniczych nadesłany został z Paryża wczoraj wieczorem do 
Berlina i że poza ministrami, zainteresowanymi bezpośrednio kwestją ro- 
kowań reparacyjnych, prawdopodobnie cały gabinet zbierzę się, by roz- 
ważyć ogólną sytuację w rokowaniach paryskich. Dziennik zapowiada, że 
w kołach politycznych niemieckich obawiają się obecnie przeciągnięcia 
rokowań paryskich jeszcze na jakieś dwa tygodnie. ‚   

Nr. 118 (1463) 
  

Wiadomości z Kowna. 
Zapowiedź przemian politycznych 

na Litwie. 

„Rigasche Rundschau* podaje wia- 
domość z dobrze poinformowanych 
kół litewskich o sensacyjnych prze- 
mianach w życiu politycznem Litwy 

po zamachu na Woldemarasa. Wed- 

ług tych informacji ostatnia konfe- 
rencja partji Woldemarasa (tautinin- 

ków) posiada przełomowe znaczenie 
polityczne. Na konferencji tej wice- 
przewodniczący centralnego komite- 

tu tautininków Lapenas oświadczył, 
że partja. powinna być wzmocniona 
przezprzy ciągnięcie do niej lepszych 
elementów z kół chrześcijańskiej de- 
mokracji i ludowców (laudininków). 

Deklaracja ta była ogłoszona podob- 
no w porozumienieniu z prezyden- 

tem Smetoną. W szeregach partji 

Woldemarasa, pisze „Rigasche Rund- 

schau*, coraz bardziej utwierdza się 
mniemanie, że obecny regime państ- 

wowy nie da się utrzymać na dłużej 
4 obawy przed  nieprzewidziane- 

mi następstwami. Opozycja stoi 

nadal na stanowisku, że współpraca 

z partją Woldemarasa jest możliwa, 
lecz jedynie pod warunkiem rekon- 

strukcji rządu. Woldemaras i Mu- 
stejkis są główną przeszkodą do 

dojścia do porozumienia. W Kownie 

krążyły uporczywe pogłoski 0 mo- 
żliwości dymisji Mustejkisa. Obecnie 
stanowisko premjera Woldemarasa, 
wobec uchwał partji tautininków, nie 

jest dotychczas znane. 

Rezerwa chrześc. demokracji. 

Omawiając stanowisko opozycji, 
organ półurzędowy „Liet. Aidas“ 
pisze: 

„Są rozmaitego rodzaju opozycie. 
Po zamachu na premjera Woldema- 
rasa przyszedł wyrazić mu swe 
współczucie w imieniu ludowców 
prezes tego stronnictwa p. Jan -Wi- 
łejszys. Natomiast nikt nie słyszał, 
aby podobnie postąpiły koła kierow- 
nicze opozycji prawicowej. Zanoto” 
wano, co prawda, wiele wypadków, 
iż kondolencje nadesłały oddziały 
związku „Pawasaris" i innych t. zw. 
organizacyj chrz.-demokracji na pro- 
wincji. Natomiast centrala zachowa- 
ła się z większą rezerwą". 

Przedstawiciel komisji L. Narodów 

w Kownie. 

Elta komunikuje, że przedstawi- 

ciel komisji tranzytowej Ligi Naro- 

dów gen. Candell otrzymał wizę na 

wjazd do Litwy. Rząd litewski po- 

stanowił odnosić się do niego, jak 
do zwykłego turysty. 

Kupcy litewscy w Polsce? 
„Kónigsberger Hartungsche Zei- 

tung* pisze, iż do Łodzi przyjechało 
wiele kupców litewskich. Prowadzą 
oni układy z miejscowymi kupcami 
polskimi i fabrykami tkackiemi, 
Kupcy zamierzają nabyć płótno i 
inne materjały w większej ilości. 

Kolonizacja i parcelacja. 

Według danych urzędowych, w 
r. b. zamierza się rozkolonizować 
133 wsi, których kolonizację rozpo- 
częto w roku 1928, na obszarze 
35.000 ha, oraz 243 nowych wsi na 
obszarze około 70.000 ha. 

Co do parcelacji majątków, to 
zamierza się rozparcelować 128 ma- 
jątków, których kolonizację rozpo- 
częto w r. 1928, na obszarze 16.000 
ha i 382 nowych majątków na ob- 
szarze 50.000 ha. Na tym obszarze 
znajduje się znaczna ilość małych 
działek leśnych, niedogodnych do 
administrowania. 

Pozatem zamierza się zlikwido- 
wać obszar 11.000 ha serwitutów. 

Prace nad kolonizacją i parcela- 
cją dosięgły całkowitego tempa. 
ymczasem pracuje 160 geometrów; 

od czerwca liczba ich zwiększy się 
jeszcze o 35 osób, abiturjentów kur- 
sów mierniczych. 

Przedewszystkiem zostaną rozko- 
lonizowane wsie, położone między 
parcelowanemi majątkami. 

Poważny stan zdrowia kpt. Wer- 
bickasa. 

„Letuvos Aidas“ komunikuje, że 
w stanie zdrowia kpt. Werbickasa 
żjawiły się komplikacje, które praw- 
dopodobnie spowodują konieczność 
nowej operacji.
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ŻYCIE GOSPODARCZE Lisi z Londynu. 
KRONIKA KRAJOWA 

Biegli rewidenci dla spółek 
akcyjnych. 

Rozporządzenie ministra prze- 
mysłu i handlu ż dnia 14. XII. 1928 
r. makłada na izby przemysłowo- 
handlowe obowiązek przedłożenia 

sądom rejestrowym (wydział rejest- 
ru handlowego), znajdującym się w 
okręgu izb, listy osób dla wyzna- 
czenia z pośród nich biegłych—re- 
widentów celem badania i wyda- 
wania opinji w przedmiocie spra- 
wozdań spółek akcyjnych. 

W związku z tem izba przemy- 
słowo-handlowa w Wilnie zwróciła 
się do wszystkich związków kup- 
ców i przemysłowców znajdujących 
się na terenie objętym izbą z proś- 

bą o przesłanie do izby w terminie 

do 4-go czerwca r. b. listy ich kan- 
dydatów na biegłych i rewidentów. 

Lista kandydatów winna zawie- 
rać imię i nazwisko kandydata; je- 
go adres; miejsce i rodzaj wykony- 
wanego przedsiębiorstwa, względnie 
nazwę instytucji, w której kandy- 
dat pracuje; szczegółowy opis kwa- 

lifikacji kandydata z wykazaniem 
gałęzi przemysłu lub handlu, do 
której kandydat winien być zaliczo- 
ny. (—) 

— Rezwiazanie umowy o oksploa- 
tację Puszczy Białowieskiej. Dnia 21 
b. m. ministerstwo rolnictwa wysto- 
sowało do spółki „Century* zawia- 
domienie o rozwiązaniu umów, za- 
wartych z nią w dniu 17 kwietnia 
1924 r. na eksploatację około 720.000 
metr. sześc. drewna rocznie z lasów 
Puszczy Białowieskiej i nadleśnictw 
nadniemeńskich (grupy słonimskiej 
i grodzieńskiej). Rozwiązanie umo- 
wy nastąpiło z powodu niedotrzy- 
paania przez spółkę zasadniczych 
warunków płatności i niedozwolo- 
nego przelewu prac i obowiązków 
na rzecz innych firm. 

Z CAŁEJ POLSKI 

— Upadek przemysłu Inianego w 
Czechosłowacji. Trwający od kiiku 

lat upadek iprzemysłu Inianego w 

Czechosłowacji spowodowany nie- 
urodzajem, brakiem surowca i trud- 

nościami w dostarczaniu surowca 
do fabryk — trwa nadal. 

W r. 1927 produkcja Ina wyno- 
siła */, produkcji przedwojennej. 

Rok 1928 — przyniósł dalsze po- 
gorszenie. Produkcja 
spadła do połowy przedwojennej. 

Siłą rzeczy eksport lnu spadał 
nieustannie. O ile w r. 1924 — wy- 

mianowicie 

wieziono 66 tys. kwintali przędzy 
Inianej, to w r. 1928 — jedynie 46 
tys. kwintali. Równocześnie zaś za- 
mówienia niemieckie, obejmujące 
niemal cały wywóz — spadły bar- 
dzo znacznie. (AROL) 

Stan zagiewów 
na początku maja 1929 roku. 
(Komunikat Gł. Urzędu Statystycznego) 

Miesiąc kwiecień miał przeciętnie 
temperaturę poniżej średniej wielo- 
letniej od 3,0% do 7,5% C., przyczem 
największe odchylanie notowano na 
wschodzie kraja w rejonach Białego- 
stoku i Wilna (65,0%) oraz Pińska 
(7,69). Opadów otrzymała Polska nie- 
co więcej niż w m-cu marcu, ilości 
te jednak były i nadal niedostatecz- 
ne, wynosząc od 55 do 90 proc. 
normalnej ilości i jedynie rejon Kra- 
kowa otrzymał 130 proc. średniej 
wieloletniej. 

W ciągu całego m-ca utrzymy- 
wała się zmienna pogoda: okresy 
ciepła były krótkotrwałe, ustępując 
miejsca wietrznej i chłodnej pogo- 
dzie. Zapas wilgoci w roli był wszę- 
dzie dostateczny, Ilość ciepła dla we- 
getacji roslinnej naogół w całym 
kraju niedostateczna, 

Stan zasiewów w stopniach kwa- 
lifikacyjnych (5 oznacza stan wybo- 
rowy, 4 — dobry, 8 — średni, prze- 
ciętny, 2—mierny, 1—zły) około 20 
kwietnia przedstawiał się przeciętnie 
dla całej Polski następująco: 

1929 1928 
kwiecień kwiecień 

pszenica ozima 3,1 2,9 
Żyto ozime 3,8 2,7 
jęczmień ozimy 2,9 2,7 
rzepak ozimy 3,0 2,7 
koniczyna nowa 58,1 2,9 

Wegetacja postępowała bardzo 
powoli. ; 

— Nowy bilon. Mennica państwo- 
wa przekazała dotąd do skarbca 
Banku Polskiego 2.564 000 nowych 
PL monet srebrnych. 

dalszym ciągu wybijane są nowe - 
pięciozłotówki w ilości 20.000 sztuk 
dziennie. Wypuszczenie nowego bi- 
lonu na rynek pieniężny, w wyko- 
naniu planu stabilizacyjnego nastą- 
pi w jesieni r. b. (—) 

— Sprawa uboju rytualnego w M. 
S$. W. W dniu 24 maja w wydziale 
aprowizaącyjnym ministerstwa spraw 
wewnętrznych odbyła się z inicjaty- 
wy Towarzystwa polityki i admini- 
stracji gospodarczej konferencja po- 
święcona racjonalizacji uboju bydła. 
Na konferencji tej m. in. omawiana 
też będzie sprawa uboju rytualne- 

go. (—) 

Przyjmowanie kandydatów do 
sakoły technicznej telegraficzno- 
telefonicznej przy dyrekcji poczt 

i tełegrafów w Warszawie, 
Z dniem 1 października r.b. roz- 

poczyna się dwuletni kurs w szkole 
technicznej telegraficzno - telofonicz- 
nej przy dyrekcji poczt i telegra- 
fów w Warszawie. 

Warunki przyjęcia dla kandyda- 
tów, chcących poświęcić się służbie 

techniczno-pocztowej są następujące: 
Kandydaci winni mieć od 18 do 

30 lat życia, wykształcenie 6-cio kla- 

kowej szkoły średniej,  przyczem 
pierwszeństwo przysłaguje kandy- 
datom z przygotowaniem technicz- 
nem, 

Przed wstąpieniem do szkoły kan- 
dydaci winni odbyć co najmiej jed- 
nomiesięczną praktyką przy budo- 
wie i remontach tras telegraficzno- 
telefonicznych w charakterze zwyk- 

łych dziennie płatnych robotników 
z płacą 2/3 dniówki robotnika nie- 
wykwalifikowanego. 

Po odbyciu praktyki kandydaci 
niezależnie od posiadanych świa- 
dectw szkolnych poddaoi będą egza- 
minowi pisemnemu przy wileńskiej 
dyrekcji poczt i telegrafów oraz 
egzaminowi z matematyki z zakresu 
6-ciu klas gimnazjalnych przy szkole 
technicznej w Warszawie. 

Od wyniku wspomnianych egza- 
minów oraz ogólnej oceny zachowa- 
nia się i wykazanej zdolności pod- 
czas praktyki linjowej uzależnia się 
przyjęcie kandydata do szkoły tech- 
nicznej, której kurs trwa dwa lata 
z przerwą w czasie letnich miesięcy. 

Słuchacze, którzy wykażą zada- 
walniające postępy w nauce otrzy- 
mują wynagrodzenie według XII st. sł. 
urzędników państwowych. 

Nauka na kursie bezpłatna, dła 
kandydatów z prowincji bezpłatna 
bursa. 

Po ukończeniu kursu i złożeniu 
egzaminu z wynikiem pomyślaym 
słuchacze - otrzymują stanowiska 
urzędników technicznych XI st. sł. 
państwowego telegraf. telefon. a 
później zależnie od wykazanych 
zdolności oraz sumienności w Wy- 
konywaniu obowiązków służbowych 
stopniowo awansują. 

Reflektanci ina ; powyższy $kurs 
winni złożyć podania do dyrekcji 
poczt i telegrafów w Warszawie 
(wydział telegraficzno - telefoniczny) 
dołączając świadectwo szkolne, me- 
trykę urodzenia, świadectwo moral- 
ności, poświadczenie obywatelstwa 
polskiego, świadectwo zdrowia wy- 

dane przez lekarza rządowego oraz 
poświadczony odpis książeczki woj- 
skowej (dotyczy kandydatów, którzy 
odbyli słażbę wojskową). 

Termin składania podań upływa 
z dniem 1 lipca r. b. 

Celem odbycia praktyki linjowej 
kandydaci winni zgłaszać się do zarzą- 
du technicznego w Wilnie, Grodnie, 
Baranowiczach, Lidzie i Brześciu n/B., 
powołując się na niniejsze zawiado- 
mienie. 

Eksplatacja puszczy białowieskiej 
na właściwej drodze. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

Przed dwoma dniami minister- 
stwo rolnictwa wypowiedziało kon- 
cesję angielskiemu  towarzystwu 
„Century“ na ekspolatację drzewną 
puszczy Bialowieskiej. Ministerstwo 
rolnictwa w najbližszym czasie samo 
zamierza przystąpić do eksplostacji 
terenów, dzierżawionych dotychczas 
przez kapitały angielskie. Powodem 
wypowiedzenia koncesji było nie- 
regularne wpłacanie przez towarzy- 
stwo angielskie do skarbu państwa 
rat, należnych za eksploatację pu- 
szczy. Towarzystwo „Century“, wo- 

bec tego zarządzenia ministerstwa 
rolnictwa zwróciło się z protestem 
do p. min. Niezabytowskiego, żada- 
jąc odwołania tego wyroku, uważa- 
jąc go za niewłaściwy. Przypuszczać 
należy, że protest ten wskutek za- 
legania w opłacaniu rat przez angli- 
ków nie odniesie skutku. 

Dziennikarze sowieccy przygoto- 
wują się do wojny. 

Przed kilku dniami odbyły się w 
Moskwie ćwiczenia wojenne dla 
dziennikarzy sowieckich, połączone 
z grą wojenną. Ćwiczenia miały na 
celu przygotowanie dziennikarzy do 
sprawozdawczej służby korespon- 
dentów wojennych oraz do pracy 
dziennikarskiej w wydawnictwach 
prasowych na froncie. Trzeba przyz- 
nać, że społeczność sowiecka wy- 
kazuje wyjątkowo dużo inicjatywy 
i pomysłowości, jeżeli chodzi o 
przygotowanie się do przyszłej woj- 
ny, a o podobnem np. kształceniu 
dziennikarzy nie pomyślało żadne 
państwo. 
  

Pokój do wynajęcia. 
Dowiedzieć się ul. Jagiellońska 
9 m. l-a od godz. 10 — 121 
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Rozwiązanie parlamentu, — Debiutant- 

ki. — 35 bohaterów wypraw podbiegu- 

nowych bankietuje. — Morze pochłunia 

Anglję. 

Londyn. w maju 1929 r. 

Przez 19 dni nie będzie posłów 
do parlamentu. M. P. (Members of 
Parlament) znikli z horyzontu. Na 
ich miejsce zjawili się kandydaci. 
Z odczytaniem orędzia królewskiego, 
z rozejściem się posłów, na shake- 
hands, życzeniach i humorystycz- 
nych kondolencjach, zakończył się 
ostatni akt sesji parlamentarnej, sztu- 
ki, której wznowienie, w nowej, ta- 
jemnicą jeszcze osłoniętej obsadzie 
nastąpi w pierwszych dniach czerwca. 

Rozwiązanie parlamentu wymaga 
ceremonjału równie skomplikowane- 
go, choć odmiennego od zwołania 
Izby Gmin. Przygotowania do wy- 
borów są niemniej zawiłe. Zaledwie 
skończyły się wybory w roku 1924, 
specjalni urzędnicy rozpoczęli przy- 
gotowania do wyborów następnych. 
Na pergaminowym papierze spisali 
królewskie dokumenta (writs) dla 
osób uprawnionych do zasiadania 
w lzbie Lordów i do szeryfów u- 
prawnionych do przeprowadzania 
wyborów do Izby Gmin. Parę go- 
dzin przed rozwiązaniem parlamentu 
dokumenty te w grubych kopertach, 
zaopatrzonych ciężkiemi pieczęciami, 
znajdują się w rękach „wožnego 
wielkiej pieczęci", który wysyła je 
częściowo pocztą, osobiście wręcza- 
jąc je szeryfom Londynu i hrabstwo 
Middlesex. Dokumenty adresowane 
są do świeckich parów Anglji, do 
duchownych parów Anglji, do sę- 
dziów i wszystkich urzędników, bio- 
rących udział w zarządzeniach wy- 
borczych. Urzędnicy ci są odpowie- 
dzialni za wszystkie szczegóły wy- 
borów. Muszą przestrzegać, by kan- 
dydat był prawnie nominowany, by 
nie było nieregularności przy wybo- 
rach, by nowy poseł dostał się bez- 
piecznie do Westminsteru. Doku- 
ment królewski muszą zwrócić lzbie 
Gmin, gdzie staje się on glejtem 
nowego członka do Izby, do której 
wstęp sobie tak ciężko wywalczył. 

Po wyborach dokumenty trzyma 
w swej kasie i opiece „The Clerk 
of the Crown“ i dopiero przy zwo- 
łaniu następnego parlamentu oddaje 
je do archiwum. Liczne inne papiery 
i oficjalne dokumenty, związane z 
wyborami, przechowuje się w piwni- 
cach Westminsteru przez rok i dzień, 
poczem niszczy się je ogniem. 

Niewiadomo jeszcze, czy król sam 
będzie mógł otworzyć nowy parla- 
ment. Bez względu na obecność czy 
też brak jego osoby, wspaniały po- 
chód królewski, malownicze kolasy 
i dwór odbędą drogę do parlamentu 
przez wspaniałą szeroką aleję Mall, 
ciągnącą się od Whitehall do pałacu 
Buckingham. Obecnie inne, choć 
również świetne oglądać tam można 
korowody. A to w wieczory, w któ- 
rych królowa w tym roku po raz 
pierwszy bez małżonka, tylko w to-| 
warzystwie jednego z synów przyj- 
muje gości i debiutantki sezonu „pa- 
suje na dorosłe panny". Bo panna 
z wyższych sfer debiutuje w wielkim 
świecie, gdy jest przedstawioną u 
dworu w stroju przepisowym, dziś 
zmodyfikowanym, ale jeszcze zawsze 
z trenem, długości wyznaczonej, 
w sukni, która nie śmie być ani 
dłuższa ani krótsza niż opiewa roz- 
porządzenie Lorda Chamberlaina, 
i w welonie z trzema piórami herbu 
księcia Walji na głowie. Na pier- 
wszym „Court“ zjawilo się aż 700 
debiutantek. Tłumy na Mall przy- 
glądały się. jak debiutantki i towa- 
rzyszące im starsze panie skracały 
sobie czas czytaniem romansów, sta- 
wianiem pasjansów, ręczną robótką, 
ba, nawet cerowaniem rękawiczek. 
Między tegorocznemi debiutantkami 
jest amerykanka, Miss Helen Wills, 
której na Mall] urządzili owację za- 
paleni tennisiści. 

Sezon pełen jest sensacyjnych 
i ciekawych stałych, corocznie pow- 
tarzających się wydarzeń. Do tych 
zaliczyć należy bankiet na cześć 
Sira Douglasa Mawson'a, który wkrót- 
ce wybiera się na wyprawę podbie- 
gunową. W Antaretic Club zebrało 
się 35 podbiegunowych badaczy, re- 
prezentujących razem |3 ekspedycyj 
do bieguna, z których pierwsza odbyła 
się w roku 1889 (Southern Cross), 
a ostatnia w latach 1928-29 do Gra- 
ham Land. 

Podczas gdy Anglicy ruszają na 
odkrycie nowych lądów, zachłanny 
ocean odrywa im powoli cząstki ich 
rodzinnej wyspy. Turystom, zwie- 
dzającym wyspę Wight, znane są 
te wybrzeża, na których drogi do 
połowy zniszczone są przez landsli- 
des, usuwające się kawały ziemi. 
Otóż podobny proces odbywa się na 
niektórych wybrzeżach Anglji. Tak 
n. p. małe miasteczko rybackie Pa- 
kefield pada stopniowo ofiarą morza 
Północnego. W ostatnich dwóch la- 
tach morze wdarło się na głębokość 
80 stóp, a w ciągu jednego dnia w 
styczniu morze zrobiło wyrwę na 
przestrzeni 18 stóp. Podczas odpły- 
wu widać teraz resztki murów i do- 
mów. Co było dawniej łąką gminy, 
dziś leży zagrzebane w piasku. 
ostatnich trzydziestu latach 90 do- 
mów runęło i pogrążyło się w końcu 
w głębi morza. Kościół starożytny z 
13 wieku, oddalony niegdyś o pół 

WTA BNS ART 

Ogólnorosyjski zjazd Sowietów. 
Ogólnorosyjski zjazd Sowietów, 

czternasty już zkolei od chwili po” 
wstania RSFSR, był w roku bieżą- 
cym, podobnie zresztą, jak i w la- 
tach poprzednich, swego rodzaju 
przygrywką do zjazdu ogólnozwiąz” 
owego Sowietów, w którym weż” 

mą udział delegaci wszystkich re- 
publik związkowych, a więc prócz 
RSFSR również delegaci sowieckiej 
Ukrainy, Białorusi, republik Zakau* 
kaskich i republik šrodkowo-azja- 
tyckich. 

Jedną'rzecz należy stwierdzić przed 
szczegółowem omówieniem — ргхе- 
biegu zjazdu ogólnorosyjskiego So* 
wietów: pomimo, iż według konsty- 
tucji sowieckiej zjazdy Sowietów są 
najwyższymi organami władzy wy- 
konawczej poszczególnych republik 
związkowych, ich znaczenie, — w 
szczególności jeśli chodzi o zjazd 
Sowietów RSFSR, — z roku na rok 
się zmniejsza. W dzisiejszych wa” 
runkach zjazdy ogólnorosyjskie So- 
wietów nie wnoszą do życia poli- 
tycznego RSFSŚR żadnych nowych 
momentów i ograniczają się jedynie 
do zatwierdzenia tych wszystkich 
uchwał, które w ciągu ostatniego 
roku, t. zn. od ostatniego zjazdu, 
zapadły na niezliczonych posiedze* 
niach centralnego komitetu wyko- 
nawczego. Ściśle rzecz biorąc, ogól- 
norosyjski zjazd Sowietów jest obec- 
nie już tylko niejako organem ogól- 
norosyjskiej manifestacji na rzecz 
sowieckiej idei państwowej. Ostatni, 
a więc XIV ogólnorosyjski zjazd So- 
wietów nie stanowił pod tym wzglę- 
dem wyjątku. 

Tegoroczny zjazd SowietówRSFSR 
zwołany został już w kilka dni po 
zamknięciu obrad prezydjum  partji 
komunistycznej, w czasie których 
opracowane zostały wytyczne poli- 
tyki sowieckiej na czas najbliższy. 
Tem samem ustalony został w 

głównych zarysach porządek dzien- 
ny zjazdu Sowietów, który w pierw- 
szym rzędzie powinien się był zająć 
omówieniem, względnie zatwierdze- 
niem, wszystkich tych wytycznych, 
dotyczących tym razem  przede- 
wszystkiem i prawie wyłącznie pro- 
gramu gospodarczego rządu na па)- 
bliższe pięciolecie. Zresztą zjazd 
Sowietów nie miał innego wyjścia, 
jak poprostu bez jakichkolwiek 
zmian plan ten zatwierdzić, a to dla- 
tego, że de facto plan ten na pod- 
stawie uchwał prezydjum partji ko” 
munistycznej właściwie już obowią- 
zuje. Tak się też stało,—nikt nicze” 
go nie krytykował, nikt niczego nie 
chciał zmieniać. Delegaci wysłuchali 
szeregu referatów, rzucili tu i tam 
jakąś nic nieznaczącą uwagę, i zgod- 
nie, jak na rozkaz z góry, wszystko, 
co im przedłożono, zatwierdzili. 

Zjazd tegoroczny odbył się bez 
jakiejkolwiek okazałości. Kalinin w 
krótkim przemówieniu powitał dele- 

gatów, poczem niezwłocznie przy- 
stąpiono do odczytywania poszcze- 
gólnych referatów. 

Referat o pięcioletnim planie 
gospodarczym rządu sowieckiego 
wygłosił Rykow. Po nim przema- 
wiali inni wybitni działacze sowiec- 
cy, omawiając programy rządowe w 
poszczególnych dziedzinach życia 
publicznego. Niektórzy delegaci od 
czasu do czasu przerywali referen- 
tom, wypowiadając życzenia po- 
szczególnych prowincyj w. dziedzi- 
nie omawianych planów. Wszystkie 
zgłoszone projekty zostały z trady- 
cyjnym entuzjazmem uchwalone, 
przyczem większość delegatów nie- 
dwuznacznie dała wyraz swemu 
przekonaniu, że plan pięcioletni rzą- 
du sowieckiego doprowadzi Rosję 
sowiecką z pewnością do wspania- 
łego rozkwitu, a jej mieszkańców 
do ogólnego dobrobytu. Przypom- 
nieć tu jednak wypada, że z takie- 
mi samemi uczuciami przyjmowali 
delegaci sowieccy wszystkie dotych- 
czasowe plany gospodarcze rządu 
moskiewskiego; a jak w praktyce 
wszystkie te, częstokroć istotnie 
bardzo ładne, projekty się przed- 
stawiały, o tem wiedzą najlepiej 
chyba sami obywatele państwa pro- 
letarjackiego. Plany robić można 
zawsze, można o nich też dużo mó- 
wić, ale wykonać je — to już rzecz 
nie tak łatwa. Zwłaszcza jeśli plany 
te tworzone są na podstawie roz- 

maitych rozważań czysto teoretycz- 
nych bez jakichkolwiek uwzględnień 
praktycznego życia. 

daje się, że twórcy planów 
tych i ich krytycy zjazdowi o jed- 
nej przedewszystkiem rzeczy grun- 
townie zapomnieli: że mianowicie 
gospodarka kapitalistyczna, którą z 
takiem lekkiem sercem zwalczają, 
ma już za sobą tysiącletni rozwój i 
niezmiernie bogate doświadczenia. 
A gospodarka sowiecka? Przeżywa 
ona dopiero swe lata terminator- 
skie, czyż więc może liczyć na po- 
wodzenie w przeprowadzaniu pro- 
jektów gospodarczych, często bar- 
dzo niebezpiecznych, nie mając 
prawie żadnych praktycznych do- 
świadczeń? Nie, przejście do nowe- 
go systemu gospodarczego stanow- 

czo nie będzie tak łatwe, jak sądzą 
sowieccy delegaci zjazdowi. Sowiec- 
ki robotnik i sowiecki mużyk nie 
mogą się porównywać z robotnikiem 
i wieśniakiem zachodnio - europej- 
skim, nie mogą więc pod żadnym 
warunkiem brać się do eksperymen- 
tów, które w następstwach swych 
mogłyby być fatalne i dla pracow- 
ników bardziej, niż oni doświadczo- 
nych. Zdaje się, że wszyscy ci en- 
tuzjaści zjazdowi, oczekujący cudów 
od realizacji najnowszego pięciolet- 
niego planu gospodarczego rządu 
moskiewskiego, gorzkiego doznają 
rozczarowania. 

Bezpodstawna insynuacja. 
W odpowiedzi na artykuł w 

„Dzienniku Wileńskim" z d. 16 bm. 
p. t. „Echa powyborcze* oświad- 
czam kategorycznie zbytnio domyśl- 
nemu autorowi, że artykuł swój za- 
mieszczony w Nr. 108 „Kurjera Wi- 
leńskiego" z dn. 12 b. m. pisałam 
bez żadnych ze strony Odrodzenia 
„inspirowań do pisania obelżywych 
artykułów". 

Żadne węzły nie łączą mię z „Od- 
rodzeniem”, do organizacji tej nie 
należę, kierowników jej osobiście 
nie znam, nikt więc nie mógł mię 
namawiać do napisania artykułu. Sąd 
mój był czysto objektywny, nie po- 
dyktowany żadnemi sympatjami do 
tej czy innej strony, a kierowałam 
się tylko prawdą. 

Posądzenie zaś, że „Odrodzenie" 
mogło nakłonić mię do pisania ar- 
tykułu, jest niczem innem, jak insy- 
nuacją i to, powiedzmy otwarcie, 
mocno niewybredną. 

„Odrodzenie* takich metod się 
nie chwyta, nie odpłaca wam się 
pięknem za nadobne. Artykuł ten 
pisałam z własnego natchnienia. 
Nikt nie zdołałby mię zmusić do 
niczego. a tembardziej do pisania 
„obelżywych artykułów", jak mi to 
pięknie określono. 

Pan K. H. zechce zrozumieć, że 
mnie stać na to, aby z własnych 
pobudek mieć odwagę powiedzieć 
prawdę woczy, a na podobne przy- 
pusżczenie, jak powyższe, odrzec 
poprostu, że jest ono tylko dalszym 
wskażnikiem waszych metod postę- 
powania, a nawet chęci przypisywa- 
nia tego samego obniżenia moral- 
nego, co wasze, stronie przeciwnej. 

P. K. H. powiada że w swoim 
artykule zrobiłam wiele krzyku (bar* 
dzo mi miło), ale wcale go robić 
nie zamierzałam, bo z owej „po- 
rażki* jak to Pan mówi, myśmy 
właściwie wyszli zwycięzcamii „wy” 
świetlenie sprawy" tylko wam może 
być niemiłe: ; 

W związku z tem co napisałam, 
powiada Pan, że możemy podysku- 
tować i jako argumenty przytacza 

Pan raz jeszcze wszystkoto, coście już 

mili angielskiej (800 metrów od brze- 
gu dzieli dziś zaledwie 90 metrów 
od morza, które go w końcu zaleje. 
Pakefield jest przedmieściem miasta 
Lovestoft, gminy zamożnej, bronią- 
cej się od zaboru morza wałami o- 

powiedzieli w prasie i na wyborach; 
Pan powtarza to raz jeszcze, mimo 
iż otrzymaliście wyjaśnienie dokład- 
ne i uzasadniono wam niesłuszność 
waszych ataków. Ależ Panie, ja te 
wasze argumenty umiem już na pa* 
mięć, zbytecznem było się trudzić, 
"by je powtarzać, bo nie przekonały 
mię one ani trochę. 

Powołuje się Pan także na pe- 
ien artykuł w „Kurjerze Wileń- 

Sim” z dnia 9 b. m., który Pan 
żle interpretuje. Przypominam Pa- 
nu oświadczenie publiczne na wal- 
nem zebraniu kierownika Bloku re- 
form samopomocowych w tej spra- 
wie, oraz jego artykuł umieszczony 
na tej samej stronicy co ów, o któ* 
rym Pan wspomina, 

Dalej dziwi Pana to, że mogłam 
twierdzić iż mniejszości należało dać 
możność wypowiedzenia się, i jako 
odpowiedź na to przytacza Pan hi- 
storję Bratniej Pomocy, a następnie 
znów powtarza wszystko to co już 
mówiliście na ten temat na walnem 
zebraniu i w prasie, nic nowego. 
Wspomina Pan też, że Litwini i 
Białorusini wołeli należeć do naszej 
Bratniej Pomocy, niż tworzyć włas- 
ną. Widocznie, więc nam ufali, 
dlatego też należało wedle sprawie- 
dliwości koleżeńskiej 
wypowiedzieć, a gdyby ich argu- 
menty nie trafiły większości do prze” 
konania, wniosek i takby upadł. 

A dalej, czyż to naprawdę pol- 
skość jest tak słaba, że wniosek 
garstki młodzieży mniejszościowej, 
przez to, że byłby przez nią bronio- 
ny, mógłby zniszczyć polskość in- 
stytucjilł? Wniosek, jak wskazuje wy- 
nik wyborów, byłby i tak odrzuco- 
ny, lecz nie byłaby pogwałcona za- 
sada wolności słowa, ale tego zro- 
zumieć najwyrażniej nie jesteście w 
stanie. 

Zofja Szaykowska. 

JAN BUŁHAR 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

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

  

  

chronnemi. Biedna mieścina rybacka 
nie ma tych środków i właśnie teraz 
zastanawia się, do jakiej władzy się 
zwrócić, by dalsze liczne siedziby 
rybaków ochronić od zagłady. 

Bys. 

dać się im- 
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Rewizja procesu Jakubowskiego. 
BERLIN, 24.V (Pat), Jak donosi 

„Berliner Tageblatt*, sąd dopuścił 
do procesu Jakóbowskiego adwoka- 
ta Brandta, jako przedstawiciela nie- 
mieckiej ligi obrony praw człowieka 
i obywatela w charakterze oskarży- 
ciela prywatnego. 

Zgromadzenie międzynarodowego 
biura rolnego. 

PRAGA, 24.V. (Pat). Wczoraj roz- 
poczęła się sesja pierwszego zgroma- 
dzenia ogólnego międzynarodowego 
biura rolnego. W zjeździe wzięli 
udział delegaci  Austrji, Estonji, 
Finlandji, Francji, Holandji, Łotwy, 
Litwy, Rumunji i Szwajcarji, a tak- 
że przedstawiciele partyj rolniczych 
czechosłowackich narodowości czes- 
kiej i niemieckiej. 

  

Kobiety kandydatki do parla- 
mentu angielskiego, 

Rzut oka na listę kandydatów, 
o których powołaniu do angielskiej 
Izby Gmin rozstrzygnąć mają wy- 
bory w dn. 30-ym b. m., wystarczy, 
aby przekonać o przewrocie poli- 
tycznym, jaki dokonał się w Anglii, 
tym najbardziej zachowawczym z 
krajów, w ciągu ostatniego dziesię- 
ciolecia. Najwięcej niespodzianek 
pod tym względem dostarcza lista 
kandydatek na deputowane. : 

Co powiedzialby Gladstone bodaj 
o kandydatce takiej, jak wystawiona 
przez okręg Portsmouth miss Jessie 
Stephen np., ktėra do niedawna 
jeszcze funkcjonowała jako zwykła 
służąca domowa, szorowała podłogi 
i prała bieliznę, a która teraz prze- 
mawia z całą swobodą do 2000-go 
tłumu wyborców i drukuje artykuły 
pełne swady i głębokiego ujęcia po- 
ruszanych w nich doniosłych kwestyj 
społecznych. Ciekawe, że Labour 
Party, która powołuje miss Stephen 
na kandydatkę do Izby Gmin, sta- 
wia równocześnie kandydaturę innej 
kobiety 1z biegunowo przeciwległej 
sfery, lady Cynthji Mosley, córki 
niedawno zmarłego wicehrabiego 
Curzona. wnuczki miljardera amery- 
kańskiego i żony powołanego rów- 
nież do Parlamentu baroneta angiel- 
skiego. Kandydatkami Labour Party 
są także: lady Clare Annesley, cór- 
ka autentycznego lorda, która wy- 
rzekła się polowania na lisy i innych 
ulubionych zabaw świata arysto- 
kratycznego, ażeby poświęcić się 
wyłącznie polityce na usługach stron- 
nictwa Pracy; nadto miss Monikę 
Whately, byłą policjantkę londyńską, 
zasłużoną w sprawie opieki nad 
kobietami. 

Jedną z najwybitniejszych kan- 
dydatek partji liberalnej jest wybra- 
na z okręgu Norfolk przeciwko do- 
tychczasowej męskiej kandydaturze 
mrs. Zelia Hoffmann, pochodząca w 
prostej linji od nieszczęśliwej żony 
Henryka VIII, Anny Boleyn. Uro- 
dzona w Ameryce, gdzie spędziła 
większą część życia, obecnie jest 
od szeregu lat obywatelką angiel- 
ską, Piękna ta, bardzo zamożna 
50-letnia kobieta, postawiła sobie za 
cel utrzymanie tradycyj angielskich, 
oświadczając, że właśnie usiłowania 
socjalistów zburzenia tych tradycyj 
skłoniły ją do podjęcia walki poli- 
tycznej na rzecz stronnictwa libe- 
ralnego. To samo stronnictwo wy- 
stawia również kandydaturę miss 
Parnell, słynącej jako najlepsza w 
Anglji mówczyni i zajmującej do- 
tychczas stanowisko nauczycielki 
ludowej. 

Kandydatką konserwatystów jest 
była najwyższa urzędniczka muni- 
cypalna, ex-lord-mayor Liverpoolu, 
miss Margaret Beaven. Wszystkie 
te kandydatki mają znaczne szanse 
utrzymania się przy wyborach, mi- 
mo, że kontr-kandydaci rozwijają 
energiczną propagandę przeciwko 
ich wyborowi. Postawienie tak licz- 
nych kandydatur kobiecych kom- 
plikuje znacznie sytuację i orjentację 
przedwyborczą i nie pozwala na 
zbyt pohopne stawianie horoskopów. 

Dr. B. Edelman 
ordynuje, jak zwykle, 

W:"KRZYCNEGSC 
willa „URSZULA* obok „Siedliska“. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Bibljoteka Laureatów Nobla, Tom 

LXIII i LXIV. Henryk Pontoppidan. W czepku 
urodzony. (Lykke Per). Dwa tomy. Powieść. 
Przekład autoryzowany F. Mirandoli. Przed- 
mowa Stan. Wasylewskiego. „W czepku u- 
rodzony* (Lykke-Per) to najbardziej repre- 
zentatywny utwór Pontoppidana. Chwyta 
on w karby powieści olbrzymi kawał życia 
ao Danji i na wspaniale rozpla- 
nowanem tle rozpoczyna tragedję duńskie- 
go „Prometeusza*, człowieka XX wieku, 
zwiastuna pokolenia nietzscheańskich nad- 
ludzi, gigantów, którzy pochwycą w garść 
cały świat 1 przetworzą go w sposób tak 
niesłychany, o jakim nie śniło się nawet 
bogom. 

Niedokończony technik, Piotr Sidenius, 
syn pastora, zamierza schwycić w garść 
Danję i pioranami swych piekielnych wy- 
nalazków zbombardować zaspaną w kwie- 
tyzmie ojezyznę. Obiecuje pędzić motory 
zmarnowaną energją morskich fal, ujarzmić 
utajoną potęgę przyrody i rozbudzić w ro- 
dakach obumarłą duszę Wikingów, prowa- 
dząc ich na zdobycie morza i świata. 

Oto pełna blasku powieść Balzaka pół- 
nocy, który utworem tym wysunął się na 
czoło pisarzy duńskich ostatniej generacji. 
Cena zł. 8.—, w oprawie zł. 12. 
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU 
Zbrojny napad na strażnicę K.0.P-u 

Nocy wczorajszej uzbrojona w karabiny i rewolwery banda w ilości 

12 osobników usiłowała dokonać niezwykle zuchwałego napadu na jedną 

ze strażnic K.O.P-u, położoną w rejonie Słobódki. Zamiar ten został uda- 

remniony przez napotkany patrol podoficerski K.O.P-u, który został przez 

bandę powitany gradem kul karabinowych i rewolwerowych. Wywiązała 

się regularna walka, ponieważ obie strony niezwłocznie okopały się. Zaa- 

larmowane odgłosami walki, wkrótce nadbiegły rezerwy K.O. P-u, otacza” 

jąc zuchwałych napastników. Po krótkiej, lecz zażartej walce w ręce żoł- 

nierzy K. O. P-u wpadło 10 członków bandy i zaledwie 2 tylko udało się 

zbiec na teren Litwy. 

Szczegóły toczącego się śledztwa trzymane są w ścisłej tajemnicy. 

Samobójstwo wachmistrza K.0.P=u. 
Onegdaj na pograniczu polsko-sowieckiem patrol K. O. P-u, lustrując 

pas pograniczny natrafił na broczącego krwią wachmistrza tamtejszego 
oddziału K. O. P-u Zygmunta Szamańskiego, który leżał w przydrożnym 
rowie, nie dając znaków życia. Zaalarmowany lekarz, który niezwłocznie 
przybył na miejsce wypadku, stwierdził b. ciężki stan postrzelonego, wo- 
bec czego Szamańskiego przewieziono samolotem sanitarnym do Poru- 
banku, skąd został karetką pogotowia przetransportowany do szpitala 
wojskowego na Antokolu. 

Jak wynika z pisma znalezionego przy denacie, Szamański popełnił 
samobójstwo, nie podając jednak powodu. 
chodzenie żandarmerja K. O. Pu. 

W sprawie tej prowadzi do- 

  

Obozy letnie na pograniczu polsko-litewskiem. 
Jak się dowiadujemy, w końcu czerwca, po ukończeniu roku szkol- 

mego dorocznym zwyczajem w celu założenia obozów letnich przybędą 
na pogranicze polsko-litewskie z terenu całej Polski grupy harcerzy oraz 
młodzieży szkół średnich i wyższych w ogólnej ilości przeszło 1000 osób. 

W roku bieżącym obozy te będą miały przedewszystkiem cel i cha- 
rakter krajoznawczy. 

Z podróży inspekcyjnej p. wojewody. 
W pierwszym dniu podróży in- 

spekcyjnej p. wojewoda zwiedził 
Borejkowszczyznę, związaną trady- 
<cjami z Syrokomlą, gdzie mieści się 
szkoła powszechna, dawn. szkoła 
Polskiej Macierzy Szkolnej. P. woje- 
woda oglądał pamiątki związane z 
Syrokomlą poczem wraz z towa- 
rzyszącemi mu osobami złożył pod- 
pis w księdze pamiątkowej. 

W Oszmianie p. wojewoda przy” 
jął burmistrza m. Oszmiany, z któ- 
rym odbył w obecności starosty 
konferencję w sprawach sanitarno- 
porządkowych i ogólno-samorządo- 
wych. Następnie przyjął p. woje- 
woda komendanta powiatowego ko- 
mitetu WF. i PW. oraz kierownicz- 
kę przedszkola. Osoby towarzy- 
szące p. wojewodzie dokonały w 
tym czasie inspekcji w dziedzinach: 

sanitarnej, opieki społecznej i o- 
gėlno-administracyjnej. 

Po konferencji ze starostą po” 
wiatowym Kowalewskim p. wojewo- 
da udał się do Smorgoń, gdzie do- 
konał inspekcji posterunku policji 
państwowej, gminy i zwiedził ma- 
gistrat, gdzie konferował z bur- 
mistrzem, poczem przyjął kierowni* 
"ka miejscowej szkoły. 

Na granicy powiatu mołodeczań- 
skiego spotkał p. wojewodę starosta 
Żórawski, komendant powiatowy 
policji państwowej i lekarz powia- 
towy w Lebiedziewie. P. wojewoda 
dokonał inspekcji gminy. W Moło- 
decznie po konferencji ze starostą 
w czasie której się informował o po- 
trzebach i stąnie powiatu, p. woje- 
woda przyjął m. in. inspektora szkol- 
nego. i 

Braki w naszej komunikacji podmiejskiej, 
Okres wakacyjny nasuwa nam 

mastępujące refleksje: Wiadomo 
wszystkim, że najbliższe okolice 
Wilna obfitują w nadzwyczaj odpo- 
wiednie miejsca do zakładania pod- 
miejskich letnisk. Dość wymienić 
Kolonję Kol., Czarny Bór, Trynopol, 
Werki, Zielone Jeziora, Ponary, oraz 
znany już przed wojną ze swego 
charakteru i, jak na nasze stosunki, 
komfortu letniskowego, Landwarów 
z sąsiadującemi uroczemi Trokami 
i całym szeregiem lesistych, suchych, 
upiększonych licznemi jeziorami i 
górami osiedli. Pod urokiem piękna 
tego zakątka pozostaje każdy kto 
choć jeden słoneczny dzień w nim 
spędził. Szczególnie Troki, zawdzię- 
<zając posiadanym pamiątkom i ma- 
lowniczemu położeniu, ściągają nie- 
tylko niedzielnych wycieczkowiczów 
z Wilna i wielką ilość wycieczek 
z całej Polski, lecz i licznych uczo- 
nych tak naszych jak i zagranicz- 
mych. 

Niestety Troki i Landwarów bar- 
dzo wiele utraciły przedwojennego 
swego blasku, co w znacznej mierze 
zawdzięczać należy obojętności na- 
szych władz. Dość powiedzieć, że 
oddalone od Wilna o 28 kilometrów 
"Troki, zawdzięczające odwiedzinom 

' P. Prezydenta R. P. poprawę szosy 
do Landwarowa, nie mogą się do- 
czekać przedłużenia szosy do|Wilna, 
umożliwiającej utrzymywanie stałej 
komunikacji automobilowej, co przy- 
<czyniłoby się do ożywienia ruchu 
turystycznego i do odżywania sta- 
rych i powstania nowych miejsc 
wypoczynkowych. Prawda, że już 
drugi rok prowadzone są roboty 
drogowe na tym szlaku, lecz w tem- 
pie nie rokującem na ich szybkie 
zakończenie. Nic się jeszcze nie robi 
<elem radykalnej naprawy drogi, 
prowadzącej przez góry Ponarskie, 
która zapewne jeszcze przez długi 
czas, ku wiecznej chwale Wil. Dyr. 
Robót Publicznych, służyć będzie 
zrozpaczonym  automobilistom za 
pole popisu siły i wytrzymałości ich 
drogich i częstokroć z wielkim wy- 
siłkiem nabytych maszyn. 

Komunikacja kolejowa również 
pozostawia dużo do życzenia, dość 
powiedzieć że połączenie Wilna z 
Landwarowem obsługuje aż... 5 par 
pociągów na dobę, z których 
w dodatku jeden niewiadomo 
dla kogo wyjeżdża z Wilna o go- 
„dzinie 4 m. 45 w nocy zać dwa in- 
De w święta i soboty nie kursują, 
chociaż na całym świecie w dni te 
ilość pociągów bywa rpiezmniejszana 
a powiększana. Wogóle cały roz- 
kład jazdy jest tak ułożony, że je- 
dynie kolejarze i uczniowie są ob- 
służeni, lecz inni urzędnicy państwo- 
wi, komunalni i prywatni, których 

godziny pracy (nie godziny kasowe) 
kończą się o godz. 16-tej nie mają 
możności spędzenia kilku wolnych 
godzin z przebywającą na letnisku 
rodziną. Również dotkliwy brak od- 
czuwa się pociągu przybywającego 
przed godziną 9-tą do ilna. 
takich samych opłakanych warun- 
kach znajduje się linja w kierunku 
Lidy, jedynie komunikacja z N.-Wi- 
lejką zaspakaja potrzeby letników i 
stałych mieszkańców. O komunikacji 
z innemi letniskami nie wspominam, 
gdyż w lwiej części stoi ona niżej 
najpobłażliwszej krytyki. 

Gdyby odpowiednie władze zech* 
ciały pomyśleć o naprawie tego 
stanu rzeczy to za kilka lat okolice 
Wilna byłyby usiane nietylko let- 
niskami, lecz i domami zimowemi, 
co nietylko odbiłoby się na zdro* 
wotności mieszkańców, lecz wpły” 
nęło na złgodzenie kryzysu miesz- 
kaniowego w Wilnie. 

Apelujemy do p. prezesa wil. 
dyr. PKP., od dobrej woli którego 
zależy częściowe usunięcie naszych 
bolączek przez powiększenie ilości 
pociągów podmiejskich i dostoso- 
wanie ich rozkładu do rzeczywistych 
potrzeb ludności. ` 

RTRNSTRIRIA RSS RST NTANSTTPSTAO UEDZOTA 

Wieczór Juljana Ejsmonda. 
Program dość. obfity, lecz jego 

punkty — dość nierówne. „Polska 
na wesoło", „Polka wątrobiana*, 
„Miss Łysa Góra”, oraz „Sztuka 
wymyślania" — znakomite, ale cykl 
„Mokre pieluszki", to zbyt... mokre... 
Temat odpowedni dla „znawców*; 
dla wszelkich innych słuchaczy często 
zbyt specjalny. Jedynie ow „Dzi- 
dziuś* w lesie—miłe i ładne. „Plot- 
ki o konfiskatach“, nadto jedno- 
stronne i niezbyt — trafne. 

Liryki bardzo piękne, Piękne 
także były owe głosy lasów wileń- 
skich i kowieńskich. Swietna jest 
bajka o stawie i rzece, doskonale 
skomponowana, konsekwentnie prze- 
prowadzona, logicznie, z wysokim 
artyzmem. 

Publiczności było sporo i bawiła 
się chwilami dobrze, chwilami do- 
skonale, a czasem... z pewną re- 
zerwą. Zresztą zsumowanie wrażeń 
daje raczej — plusy. 

Nawiązując do  przedwczoraj- 
szego sprawozdania że „Šrody“ 
prostujemy błąd w nazwisku miłego 
prelegenta, które zostało przypad- 
kiem po wileńsku  „zregjonalizo- 
wane", w tytule niniejszego artyku- 
liku jest już zupełnie poprawnie 
„wydrukowane“, (S. K.) 

A 

Popierajcie przemysł krajowy 

KU REJSECR 

Magistrai m. Wilna w poszu- 
kiwania nowych źródeł podat- 

kowych. 
Dnia 20 kwietnia r. b. odbyła się 

w związku z uroczystościami wyz* 
wolenia Wilna akademja poselska 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem, na której po za odczytem 
posła Jana Piłsudskiego wygłosili 
przemówienia: prezes Klubu BBWR. 
poseł W. Sławek, wice-prezes po- 
sel M. Košcialkowski i sen. $ 
Abramowicz. 

Wstęp na tę akademję był bez- 
płatny, o czem głosiły także i afi- 
sze, rozklejone w całem mieście. 

Długo, bo cały miesiąc, myślał 
sławetny nasz magistrat, jakąby 
bezpośrednią z tej akademji wycią” 
gnąć korzyść, aż nareszcie wysto” 
sował do sekretarjatu BBWR. w 
dniu 17 b. m. pismo wydziału po" 
datkowego Nr. 24532, które, jako 
curiosum, dosłownie podajemy: 

„Magistrat m. Wilna prosi o 
niezwłoczne złożenie w wydziale 
podatkowym (pokój 39) sprawozda- 
nia z urządz. w dn. 20. 4. rb. aka- 
demji w lokalu przy ul. Dąbrow* 
skiego 5, uprzedzając, iż w razie 
niezłożenia powyższego sprawozda* 
nia do dn. 27. 5. rb. podatek wido- 
wiskowy będzie wymierzony  sto- 
sownie do rozmiarów sali, w  któ- 
rej akademja. się odbyła. Kierow- 
nik wydziału podatkowego (podpis) 
referent (podpis). 

Chwali się gorliwość aparatu fi- 
nansowego naszych władz samo- 
rządowych w wyszukiwaniu ciągle 
nowych źródeł podatkowych, ale 
fakt powyższy ilustruje pewną prze- 
sadę w.... „wyścigu pracy" ' wydzia- 
łu podatkowego. Humor magistrac- 
ki nie ustępuje jego tupetowi! 

Z Sądów 
Pastuszek z Pińszczyzny 

nie mordował, lecz zbyt krzepko się 

bronił. 

  

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
sądu apelacyjnego pod przewodnict- 
wem p. wice prezesa wydz. karn. 
Dmochowskiego przy udziale p. p. 
sędziów Jodziewicza i Suszczewi- 
cza. x 

Między innemi na wokandzie zna- 
lazła się. zapowiadana przez „Kur. 
Wil.*, sprawa 18-to letniego Jana 
Grabara, pastuszka ze wsi Moło- 
dowo pow. drohiczyńskiego, skaza- 
nego przez sąd okręgowy w Piń- 
sku na 4 lata ciężkiego więzienia z 
pozbawieniem praw stanu za rzeko- 
me usiłowanie zabójstwa objazdo- 
wego majatku Józefa Burczaka. 

Z referatu sprawy wynikało, iż 
Burczak, objeżdżając majątek, zau- 
ważył na polu dworskiem, należą- 
cem do p. Skirmunta, pasące się 
bydło i konie. 

Według twierdzeń Burczaka; w 
chwili gdy rozpędzał stado, z za- 
gajników wyskoczyło 4-ch ludzi, z 
których trzej nieznajomi skrępowali 
go, a czwarty, t. j. Garbar nożem 
zadał mu trzy ciosy, w głowę, bro- 
dę i dłoń. Po tym czynie wszyscy 
uciekli na konie. 

Biegły lekarz Stanisław Szydłow- 
ski orzekł, iż wskutek rany ręki zo- 
stała ograniczona funkcją jednego 
palca i wobec tego zalicza to uszko- 
dzenie do kategorji ciężkich. Inne 
skaleczenia uznał za powierzchow- 
ne. Jednocześnie tenże biegły orzekł, 
że gdyby cios zadany został w szy- 
ję, to napadnięty Burczak poniósłby 
śmierć. Na tej zasadzie dn. 7 grudnia 
r.ub. sąd okręgowy w Pińsku uznał 
podsądnego Grabara za winnego 
usiłowania zabójstwa i wymierzył 
mu największą przewidzianą karę, 
© czem wspomniano wyżej. 

Zasądzony Grabar, który do wi- 
ny się nie poczuwał, przez swego 
obrońcę mec. St. Totwena odwołał 
się do sądu apelacyjnego, prosząc 
o zbadanie dwóch świadków, a mia- 
nowicie pastuszków Nikifora Wyr- 
wicza i Tadeusza Parasewicza, li- 
czących po lat 15, którzy dnia kry- 
tycznego również paśli bydło na tem 

polu. ; 
Obaj šwiadkowie zgodnie zeznali, 

iž pod pewnymi warunkami dziedzic 
majątku p. Skirmunt pozwolił ich 
rodzicom wypasać na swem polu, 
a więc czynili to legalnie; Burczak, 
kiedy nadjechał, rzucił się na naj- 
bliżej znajdującego się Grabara i 
począł go okładać nahajką, wobec 
czego inni pastuszkowie uciekli i 
wreszcie, że na polu tem niema 
żadnych krzaków, a więc nikt z 
ukrycia nie mógł na Burczaka na- 
padać. 

Na zasadzie tych i innych da- 
nych obrońca podsądnego zobrazo- 
wał przebieg zajścia, uwypuklił ra- 
žąco niešcisle zeznania Burczaka i 
twierdził, iż napadnięty Grabar był 
zmuszony bronić się i w tym celu 
posługiwał się jedyną bronią jaką 
miał, a więc małym scyzorykiem, 
którym wreszcie Burczak sam się po- 
kaleczył w czasie szamotania z 
chłopcem. Wreszcie, po zbiciu do- 
wolnych wywodów biegłego leka- 
rza, mec. T. zakończył, iż jego mo- 
codawca liczy zeledwie lat, 18-ście, 
wychował się więc w Polsce nie- 
podległej, a więc nie miał możności 
zaznajomić się z systemem, upra- 
wianym przez moskali, którzy bili 
ludzi nahajkami, Domagał się całko- 
witego uniewinnienia podsądnego. 

į 
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FETA Dziś: | 8. d. Grzegorza. 

SA: Jutro: Filipa i Nereusza. 

25 Wschód słońca—g. 3 m. 32. 

Maja Zachód „| g. 19 m. 10.       
Spostrzeżenia Zakładu Meteorelegicznego 

U. 8. B. z dnia 24/V—1929 roku. 
Ciśnienie 
średnie w 768 
milimetrach 

Temperatura - 
średnia į + 20° с 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr . kc A Wschodni. 

Uwagi: pogodnie 

Minimum: Ą- 12 

Maximum: +- 240 C. 
Tendencja barometr. spadek, następnie 

wzrost ciśnienia. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
— W 8 rocznicę męczeńskiej 

śmierci głowy państwa i wodza 
wojsk ukraińskich republiki ludowej 
Šš. p. Simona Petlury, w niedzielę 26 
maja o godz. 12 min. 30 p.p. w 
cerkwi św. Ducha (Ostrobramska 
10) odbędzie się nabożeństwo żałob- 
ne, o czem zawiadamia ukraińską 
emigrację zwolennikow idei wolnej 
i niepodległej Ukrainy. Komitet. 

MIEJSKA 

— Posiedzenie rady miejskiej. W 
oniedziałek o godz. 8 wiecz. w lo- 
KG magistrata odbędzie się posie- 
dżenie rady miejskiej. Na porządku 
dziennym między innemi: 

1) komunikat magistratuo stanie 
zatrudnienia robotników na robotach 
miejskich, 

2) wnioski w sprawie zakończe- 
nia kosztorysu na budowę szkoły 
powszechnej w Kuprjaniszkach, 

8) projekt budżetu dodatkowego 
na rok 1929/80 (skanalizowanie do- 
mów miejskich, betoniarnia, zakoń- 
czenie budowy szkoły w Kuprjanisz- 
kach, kolonje letnie w Leoniszkach, 
przymusowe remonty zastępcze, wy- 
dawnictwa i nagrody literackie, bu- 
dowa rzeźni miejskiej), 

4) wniosek w sprawie upoważ- 
nienia magistratu do wystawiania 
weksli prolongacyjnych na sumę 
400.000 zł. w związku z zakupem 
kabli dla elektrowni miejskiej, 

5) wniosek w sprawie upoważ- 
nienia mag. do wystawiania weksli 
prolongacyjnych na sumę 96.000 zł. 
w związku z rozbudową elektrowni 

„ miejskiej, 
6) wniosek w sprawie udzielenia 

wydziałowi elektrycznemu (do zwro- 
tu ze spodziewanej pożyczki) kwo- 
ty 100.000 zł. z sum pozostających 
z budżetu 1928/29 r. (dodatek in- 
westycyjny do państw. podatku od 
nieruchomości) na niezbędne , inwe- 
stycje, > 

7) wniosek w sprawie udzielania 
wydziałowi wodociągowo - kanaliza- 
cyjnemu pożyczki na sumę 50.000 
zł. z sum pozostających z budżetu 
r. 1928/29 na niezbędne inwestycje, 

8) wniosek w sprawie przeniesie- 
nia rynku Nowogródzkiego, 

9) wniosek w sprawie zamiany 
działek ziemi miejskiej na Pospiesz- 
ce na działki prywatne przy ulicy 
Ofiarnej (pp. Zasztowta i Łukasze- 
wicza, 

10) wybory delegata do rady spo- 
żywców. 

— Miasto, a bezrobocie. Ciężkie 
położenie materjalne miasta i brak 
przydziała pożyczek zmusza obecnie 
magistrat m. Wilna do prowadzenia 
robót inwestycyjnych z własnych 
środków. Środki te jednak w naj- 
mniejszym stopniu nie mogą rozwią- 
zać zagadnienia zatrudnienia bezro- 
botnych. W związku z powyższem 
przedstawiciele magistratu na kon- 
ferencjach # p. ministrem pracy i 
opieki społecznej, p. wojewodą wi- 
leńskim, delegatem ministerstwa 
spraw wewnętrznych oraz na specjal- 
nie zwołanej konferencji w woje: 
wódzkim wydziale pracy i opieki 
społecznej z całym naciskiem pod- 
kreślali ogromną nędzę wśród rzesz 
robotniczych w Wilnie i konieczność 
ponownej interwencji u władz cent- 
ralnych, ponieweż bez przydziału od- 
powiednich kredytów magistrat nie 
jest w stanie podołać tym ciężarom, 
jakie na miasto nakłada bezrobocie. 

Jak się dowiadujemy, niezależnie 
od powyższego w dniu dzisiejszym 
z ramienia magistratu m. Wilna 
wyjeżdża do Warszawy. ławnik Ak 
mo, który szczegółowo zreferuje od- 
nośnym władzom centralnym potrze- 
by miasta w dziedzinie inwesty- 
cyjnej. 

— Chleb powinien tanieć. W związ- 
ku z dalszem obniżaniem się cen 
żyta na rynkach krajowych, urząd 
wojewódzki w Wilnie otrzymał za- 
rządzenie zwrócenia szczególnej u- 
wagi na konieczność systematyczne- 
go obniżania cen chleba odpowied- 
nio do cen żyta lub zboża. 

Sąd w znacznym stopniu przy- 
chylił się do koncepcji obrony, gdyż 
zmienił kwalifikację prawną czynu i 
wysokość kary, skazując Grabara na 
rok domu poprawczego, zaliczając 
mu na poczet wymierzonej kary 
odbyty dotychczas areszt prewen- 
cyjny t. j. 10 miesięcy. 

Ka-er. 

— Kontrola odważników. W dniu 
wczorajszym odnośne władze prze- 
prowadziły na rynkach miejskich 
kontrolę odważników. W wyniku 
kontroli stwierdzono, iż szereg sprze- 
dawców posługuje się odważnikami 
nieostemplowanymi, w kilku zaś wy- 
padkach znaleziono odważniki sfał- 
szowane. Winnych pociągnięto do 
odpowiedzialności karnej. 

— Potrzeba interwencji zbożowej 
w mieście minęła. Jak się dowiaduje- 
my, magistrat m. Wilna zwrócił się do 
Państwowego Banku Rolnego z zawia- 
domieniem, że posiadany zapas 40 
wagonów zboża interwencyjnego po- 
zostaje do dyspozycji Państw. Ban- 
ku Roln., gdyż potrzeba interwencji 
zbożowej w mieście już minęła. 

Magistrat ze swej strony propo- 
nuje przekazanie rezerw zbożowych 
na rzecz akcji pomocy ludności wo- 
jewództwa wileńskiego dotkniętej 
klęską nieurodzaju. 

— Sprawa teatru miejskiego na 
Pohulance. W związku z rezygnacją 
dyrektora Osterwy prowadzenia w 
Wilnie teatru „Reduta* między ma- 
gistratem m. Wilna, a Związkiem 
artystów scen polskich nastąpiła 
wymiana projektu umowy dzierżaw- 
nej na teatr miejski na Pohulance. 
Zaznaczyć należy, iż projekty te bar: 
dzo znacznie między sobą się Tóż- 
nią. Celem ich uzgodnienia w naj- 
bliższych dniach przybywa do Wil- 
na członek zarządu Ź. A. 8.P-u zna- 
ny artysta i dyrektor teatrów pan 
Zelwerowicz. 

— Zaopatrzenie magistratu w wę- 
giel. Onegdaj w lokalu magistratu 
m. Wilna odbył się przetarg na do- 
stawę i zaopatrzenie w węgiel elek- 
trowni miejskiej. Ogółem ilość zapo- 
trzebowań magistratu wynosi 14.000 
tonn węgla dla elektrowni oraz 6000 
tonn dla potrzeb instytucyj miej- 
skich. W wyniku przetargu posta- 
nowiono dostawę węgla powierzyć 
koncernom górnośląskim: „Robor*, 
„Progras“ i „Pszczyna“. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocje. W sobotę dnia 26 

maja b. r. o godzinie 18-ej w auli 
Kolumnowej Uniwersytetu odbędą 
się promocje na doktora wszechnauk 
lekarskich następujących osób: 1) 
Froma Gedali, 2) Malesińskiego Win- 
centego i 3) Wiłkomiskiej Heleny. 

Wstęp wolny. 

ARTYSTYCZNA 
— WII doroczna wystawa obrazów 

i rzeźb wileńskiego T-wa artystów- 
plastyków. W związku a organizacją 
wystawy wil. T-wa art.-pl. na Po- 
wszechnej Wystawie Krajowej w 
Poznaniu ze względów technicznych 
otwarcie VII dorocznej wystawy 
T-wa w Wilnie zostało przesunięte 
na dzień 9 go czerwca (niedziela) o 
godz. 18. Jak już było podane wy- 
stawa odbędzie się w sali Pałacu Re- 
prezentacyjnego. Termin ostateczny 
zgłaszania prac został wyznaczony 
22 dzień 31-go maja b. r. (św. Anny 
18). 

Pomimo, źe wystawa wileńska 
przypada jednocześnie z Wystawą w 
Poznaniu jednak dotychczas zade- 
klarowana ilość dzieł pozwala sądzić, 
że Wystawa jak jakościowo tak i 
ilościowo przewyższy wystawy lat 
ubiegłych. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Egzaminy wstępne do szkoły 
przemysł.-handlowej. Państwowa szko- 
ła średnia przemysł.-handlowa żeń- 
ska im. E. Dmochowskiej w Wilnie 
zawiadamia, że egzaminy wstępne 
rozpoczną się dn. 10-go czerwca 0 
godz. 9-ej i odbywać się będą sy- 
stemem lekcyjnym do dn. 22 czerw- 
ca włącznie. 

Podania przyjmują się jeszcze do 
dn. 1-go czerwca, 

' Z POCZTY 

— Nowy urząd pocztowy. Jak ko- 
munikuje dyrekcja poczt i telegra- 
fów, w agencji pocztowej Walówka 
(pow. nowogródek) zaprowadzona 
została z dniem 11-go b. m. służba 
telegraficzna i telefoniczna. Godziny 
urzędowe od 8 do J2-ej i od 15 do 
18-ej. 

ZĘBRANIA i ODCZYTY 

— Ddczyt w „Ognisku* kolej. W 
dniu 21.V r. b. o godzinie 18-tej w 
sali Ogniska profesor Józef Wie- 
rzyński wygłosi odczyt na temat 
„Satyra polska* (Wiek XVIII). 

— Odczyt p. Puzylewicza. Dziś 
dnia 25-go maja r. b. o godzinie 8 
wiecz. w sali Sniadeckich U. S. B. 
zostanie NIRORO, odczyt przez p. 
Puzylewicza p. t. „Tajemnice Chin*. 
Ceny biletów od 20 gr. do 2 zł. Do- 
chód przeznaczony na rzecz Polskiej 
Młodzieży Akademickiej Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego w Wilnie. 

WYCIECZKI. 
— Niedzielne wycieczki Touring- 

Klubu. Polski Touring-Klub urządza 
w dniu 26-go maja b. r. (niedziela) 
6 wycieczek autobusami do Zielo- 
nych Jezior i do Trockich Jezior. 
Wyjazd z przed bramy Targów Pół- 
nocnych o godz. 9, 10 i 11 rano po- 
wrót o godz. 18 i 19-tej, 

Koszt do Zielonych Jezior w obie 
strony po 4 zł. od osobyi do Trockich 
Jezior po 7 zł. od osoby. 

Miejsca powrotne bezwzględnie 
zapewnione. 

RÓŻNE 

Podziękowanie. Uczestniczki 
kursu gospodarstwa domowego wiej- 
skiego dla nauczycieli publ. szkół 
powszechnych woj. wileńskiego skła- 
dają tą drogą serdeczne podzięko- 
wanie p. t. dyrekcji polskich zakła- 
dów Philipsa S. A. za bezinteresow- 
ne zorganizowanie prelekcji z zakre- 
su radjofonji, gdzie szczególną at- 
rakcją były głośniki Philipsa, stano- 
wiące bezsprzecznie ostatni wyraz 
techniki radjofonicznej XX-go wieku. 

— Państwowy Bank Rolny podaje 
niniejszem do wiadomości, że ро- 
czynając ad dnia 1-go marca 1929 
r. podania o udzielenie pożyczek 
długoterminowych 'w złotych 7 
proc. obligacjach  meljoracyjnych 
Państwowego Banku Rolnego z te- 
renu województw wileńskiego i no- 
wogródzkiego oraz powiatów gro- 
dzieńskiego i wołkowyskiego woje- 
wództwa białostockiego winny być 
kierowane do oddziału Banku w 
Wilnie, ul. Wielka Pohulanka 24, 
gdzie przy ubieganiu się o powyż- 
sze pożyczki równieź są udzielane 
szczegółowe informacje jak spółkom 
wodnym, tak i wszelkim innym о- 
sobom fizycznym i prawnym. 

— Dokąd należy kierować podania 
o przyjęcie do straży granicznej. Pod 
adresem komendy straży granicznej, 
a także różnych ministerstw i biur 
władz naczelnych, od dłuższego cza- 
su napływają podania i prośby po- 
chodące od osób poszukujących pra- 
cy i starających się o przyjęcie do 
straży granicznej, wzgl. od byłych 
funkcjonarjuszów straży celnej, u- 
biegających się o wyrobienie posad 
w innych dykasterjach lub w spra- 
wie wysługi lat, emerytury, medali 
dziesięciolecia i t. p. ' 

Ponieważ do załatwiania tego ro- 
dzaju spraw powołane są inspekto- 
raty okręgowe straży granicznej ja- 
ko władze II instancji, oraz inspek- 
toraty graniczne z komisarjatami, 
jako urzędy I instancji, przeto po- 
dania wnoszone gdzieindziej powo- 
duje tylko nieuniknioną zwłokę w 
załatwieniu spraw, gdyż organa kom- 
petentne otrzymują je drogą okólną. 
W ten sposób nieświadomie, lecz z 
własnej winy interesanci otrzymują 
odpowiedzi na swoje prośby ze 
znacznym opóźnieniem, obciążając 
ponadto zbyteczną korespondencją 
władze III instancji, 

Dla uniknięcia tych niedogódnoś- 
ci pragnący wstąpić na służbę do 
straży granicznej, winni przesyłać 
pu o przyjęcie do tej służby 
ezpośrednio pod adresem inspekt0- 

ratu okręgowego straży granicznej 
w Ciechanowie, a prośby dotyczące 
praw i przywilejów minionej służby 
w byłej straży celnej składać w tym 
inspektoracie okręgowym, do które- 
go proszący ostatnio należał, 

Do straży granicznej przyjmo- 
wani są obecnie samotni podoficero- 
wie rezerwy W. P., którzy nie prze- 
kroczyli 25 lat życia i mają wzrost 
conajmiej 168 ctm. Bliższych infor- 
macji udziela inspektorat okręgowy 
2% granicznej w Ciechanowie. 

szelkie podania, które wpłyną 
do komendy straży granicznej (po 
7.miu dniach od ukazania się ni- 
niejszej informacji będą przesyłane 
właściwym inspsktoratom bez za- 
PERO o tem wnoszących po- 
anie. 

Sezon moli, 
Opowiadają sobie gadkę o jego- 

mościu, który, kupiwszy naftalinę 
czy też kamforę w formie kulek, 
wrócił do domu i obrzucał niemi 
latające mole. Świadczy to o dob- 
rych zamiarach, należy jednak wąt- 
pić w skuteczność tej metody. Mole, 
których posiadamy dwa gatunki 
(Tinea pellionella i Tineola bisellie- 
la) wyrządzają corocznie niesłychane 
szkody. Jako przykład wysokości 
tych szkód niechaj posłuży oblicze- 
nie oficjalne w Stanach Zjednoczo- 
nych, oznaczające wysokość szkód 
na 200 milj. dolarów rocznie. Wo- 
bec tej fali niszczycielskiej, departa- 
ment rolnictwa w aszyngtonie 
opracowuje metody walki, któreby 
jaknajradykalniej przeciwdziałały tej 
klęsce. 

Najlepszym magnesem, przycią- 
gającym mole są wszelkie pióra, 
szczeciny, włosień, futra i wełna. 
Chętnie też gnieżdżą się w podusz- 
kowych meblach i w filcu fortepia- 
nu. Przedmioty użytku domowego 
i suknie, noszone, czyszczone i trze- 
pane przynajmniej dwarazy na mie- 
siąc, mniej są zagrożone, niż meble 
i fotele, chociaż będące w użyciu. 
Miesiąc maj jest miesiącem, w któ- 
rym walkę z molami przedsiębrać 
należy, a w walce tej skutecznemi 
są przedewszystkiem: trzepaczka, 
szczotka, słońce, a ze środków za- 
pobiegawczych naftalina, nafta, ben- 
zyna i terpentyna. Chronią też przed 
molami worki papierowe, szczelnie 
zamknięte. Błędną jest opinja, że 
farba drukarska, tytoń, pieprz, siar- 
ka, sól, boraksi liście eukaliptusowe 
skutkują w walce z molami. 

  

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!     
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POLENIKA W SPRAWIR MIRISKIEI PORADNI ZAWODOWEJ. 

Zaczyna się 
Pan doktór Szabad w odpowiedzi 

na mój artykuł w N-rze 112 „Kurjera 
Wileńskiego", podkreśla, że nie na- 
leży do większości Rady Miejskiej 
oraz, że jest przeciwnikiem  trakto- 
wania spraw miejskich ze stanowi- 
ska tego czy innego stronnictwa. 

Jakże mi jest miło, że tak piękne 
myśli mają swych wyrazicieli w skła- 
dzie Rady Miejskiej. Nie mogę się 
jednak powstrzymać od wyrażenia 
żalu, że między wypowiedzianą za- 
sadą  objektywnego konkretnego 
traktowania spraw miejskich a prak- 
ktycznem jej zastosowaniem w spra- 
wie poradni zawodowej ujawnia się 
wyraźny rozdźwięk. 

Bo gdzież jest konsekwencja? 

Doktór Szabad gorący zwolennik 
psychotechniki, autor nieznanych mi 
a prawdopodobnie cennych artyku- 
łów „Folksgezund" o poradnictwie 
zawodowem jeszcze z przed pięciu 
laty, głosuje przeciw kredytom na 
zapoczątkowanie poradni zawodowej 
w Wilnie z przekonaniem i odwagą, 
którą uważa za stosowne specjalnie 
zaznaczyć. 

Gorący zwolennik poradnictwa 

zawodowego z przed pięciu laty 

przeciwstawia się konkretnym po- 

czynaniom w tej mierze dlatego, że 

według jego mniemania za mała 

jest suma, trzeba sprowadzić fachow- 
ców i t. p. * 

To jest rzecz znana, že przeciw- 
nicy jakiejś inicjatywy znajdują 
zawsze więcej argumentów contra 
niż ci, którzy ją wysuwają. Na ob- 
jętość to wychodzi więcej, ale w cię- 
żarze gatunkowym stosunek jest 
odwrotny. Dla zrealizowania inicja- 
tywy potrzebne są dwa najwažniej- 
sze warunki, myśl i chęć wcielenia 
jej w kształty. Pan doktór Szabad 
uspakaja mię, że myśl rozumie, na- 
tomiast nie chce wejś na drogę jej 
realizacji z powodów natury drugo- 
rzędnej. 

Wstawienie większej sumy w bud- 
żecie w myśl życzeń d-ra Szabada 

nie jest wyłącznym warunkiem po- 

wstania poradni zawodowej. Sumy 
budżetowe trzeba wykonać przez 
odpowiednie siły. Jeżeli takich ludzi 

to trzeba ich wychować. 

  

    

wyjaśniać... 
Mogę zapewnić, że fachowców od 
psychotechniki w Polsce jest bardzo 

mało, tak samo jak nie wystarcza- 

jącą jest ilość lekarzy szkolnych, 
wychowawców fizycznych i wogóle 
specjalistów od nowych umiejętności, 
powstałych po wojnie. - 

Czyż nie jest wdzięcznem zada- 

niem samorządów przygotowywać 

sobie te nowe kadry i właśnie z 
materjału miejscowego nie importo- 

wanego, co jest w najzupełniejszej 

zgodzie z dobrze pojętym regjona- 

lizmem. 
Mimo wszystko w tym kierunku 

idziemy. I tu mogę się powołać na 
doświadczenie samorządu wileńskie- 

go, o czem p. dr. Szabad powinien 

być poinformowany. Dla wszelkiej 

pewności podaję, że w roku ubie- 

głym jeden z lekarzy szkolnych zo- 

stał delegowany do Poznania, War- 
szawy i Katowic dla zaznajomienia 

się z poradnictwem sportowym. Le- 
karz ten po powrocie zorganizował 

i prowadzi poradnię sportową przy 
ul. Hetmańskiej 3, instytucję bardzo 
pożyteczną, którą radzę zwiedzić w 
godzinach od 18 do 20-ej. Drugi 
lekarz szkolny odbywa studja rocz- 
ne w Stanach Zjednoczonych Ame- 
ryki Północnej w zakresie medycy- 
ny społecznej w tym celu, aby po 
powrocie, który nastąpi we wrześniu 

b. r. zająć się prowadzeniem ośrod- 
ków zdrowia w Wilnie. Jak widać 
z powyższego jest to droga już nie- 
co utarta i projekt wysłania na stu- 
dja odpowiedniego kandydata dla 
zaznajomienia się z psychotechniką 
jest tylko dalszym etapem tego kie- 
runku, w którym poszedł samorząd. 
Nie zmienia postaci rzeczy okolicz- 

ność, że odnośny kredyt w roku 
zeszłym nie został wyzyskany. Wie- 
my ©0 tem wszyscy jak wielu jest 

kandydatów do zajmowania posad, 
ale jak mało ludzi nadających się 
do pracy twórczej. O nich przecież 
się rozchodzi. A wyłowienie tego 
najcenniejszego elementu z mas po- 
trzebujących zarobku nie jest rzeczą 

łatwą. Ta praca selekcyjna wymaga 

czasu i zarzut, że w ciągu roku to 

nie było dokonane nie jest zbyt 
mocny. tem bardziej, że pod koniec 
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TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia") 
— Pożegnalne występy Marji Gorczyń- 

skiej. Uroėsa artystka Marja Gorczyńska, 
której Wilno zawdzięcza tyle przemiłych 
wieczorów, jutro nieodwołalnie opuszcza 
Wilno. 

Dziś z udziałem M. Gorezyńskiej grana 
będzie zabawna krotochwila W. Rapackiego 
„Panna z dobrego domu*. 

Jutro pożegnalny występ M. Gorczyń- 
skiej. Ukaże się raz jeszcze rekordowa ko- 
medja St. Krzywoszewskiego „Panienka z 
dancingu*. 

— Przedstawienia dla inteligencji pracu- 
Jącej. W poniedziałek wznowiona będzie po 
cenach zniżonych sztuka Ridley'a „Rociąg- 
Widmo“. 

— „Ich czworo“. Zespė! Teairu Polskie- 
go przygotowuje świetną komedję G. Za- 
polskiej „Ich czworo". Premjera w środę. 

— Wieczory Hanki Ordonówny. W piątek 
31-go maja i w sobotę 1-go czerwca = 
Ordonówna wystąpi w Teatrze Polskim w 
najlepszych swyeh kreacjach i piosenkach. 
W wykonaniu programu bierze udział rów- 
nież Marjan Rentgen, niezrównany wyko- 
nawca piosenek. 

Bilety już są do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego w godzinach zwykłych. 

„Dzisiejsze przedstawienie „operowe 

w Reducie. 

Rozpocznie się o godz. 20-ej (8 wiecz.). 
W programie „Nicja* opera Szenka w 1 
akcie i „La serva padrona* opera Giovan- 
ni'ego Pergolesi'ego. — Występują uczeni- 
ee p. Toezyłowskiej pp. Zubowiezowa, Fran- 
cusewiczówna, Skorukówna, Kamińska, Jag- 
minówna i in., panowie Worotyński, Bejer 
1 Olszewski, chór pieśni słowiańskiej oraz 

zespół baletowy p. Winogradzkiej. Przed- 
stawienie zostanie poprzedzone słowem 
wstępnem p. prof, Józefowicza, — Akompa- 
njament spoczywa w ręku p. prof. Gałkow- 
skiego. Ceny” miejse od 6 zł. do 75 gr. — 
Pozostałe bilety są do nabycia w „Orbisie* 
a od godz. 17 (5 pp.) w kasie Reduty. 

Gościnne występy zespołu ryskiego 
rosyjskiego teatru dramatycznego. 

Przyjazd do Wilna ryskiego zespołu te- 
atru rosyjskiego wzbudził zrozumiałe zain- 
teresowanie, bowiem jest to jedyny stały 
teatr rosyjski poza granicami Rosji. Istnie- 
jąc od 1921 r. w Rydze ześrodkował wszy- 
stkle pierwszorzędne siły teatralne rosyjskie, 
ciesząc się na terenie Łotwy ogólną sym- 
patją. Zaznaczyć przytem należy, że dyrek- 
tor tego zespołu p. Czengery jest zarazem 
dyrektorem teatru polskiego. 

roku budżetowego ten kandydat już 
był, tylko niewyzyskany kredyt 
działał zbyt nęcąco dla użycia go 
na inne cele. 

Do masy paradoksów naszego 
życia przy omawianiu danej sprawy 
dołącza się jeszcze jeden, że go- 
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Dziś w gobotę trupa występuje poras 
pierwszy w teatrze ludowym (Lu wisarska 

Nr. 4) dając „Maskaradę* Lermontowa w 

obsadzie art. b, eesarskiego teatru w Pe- 
tersburgu. Sztuka ilustrowana będzie mu- 
zyką 1 śpiewem komp. Głazunowa. Reżyse- 

ruje p. Studiencow. 

RADJO 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

SOBOTA, dn. 25 maja. 

11.56—12.10: Sygnał czasu, bejnał, oraz 
komunikat meteorologiczny. 12.50 — 13.00: 
Komunikat Powszechnej Wystawy Krajowej. 

16.00 —17.05: Muzyka z płyt gramofonowych. 
17.05—17.25: Odezytanie programu dzienne- 

go, repertuar teatrów 1 kin 1 chwilka litew- 

ska. 17,25—17.50: „Z przeżyć i dziejów na- 
rodu* (wspomnienie historyczne). 17.50 — 

18.00: Czytanka aktualna: T. Carlyle „Pra- 
euj nie trać nadziet*, 18.00— 19.00: Transmi- 

sja nabożeństwa z Ostrej Bramy. 19.00— 
19.15: Dalszy ciąg czytanki aktualnej. 
19.15—19.40: „Radjokronika“, 19.40—20.03: 
„Feljeton wesoły”. 20.05—20,30: Program na 
tydzień następny i komunikaty. 20.30—22.00: 
Operetka Suppe „10 cór na wydaniu”. 
22,00—22.25: Odczyt. 22.2—23.00: Komuni- 
katy: P. A. T, policyjny, sportowy i inne. 
23.00—24.00: Muzyka taneczna z Sali Mali- 
nowej hotelu Bristol. 

Na wileńskim bruku. 
— Usiłowanie włamania. Nocy 

wczorajszej usiłowano okraść res- 
taurację w ogrodzie po-Bernardyń* 
skim. Na gorącym uczynku włama- 
nia do wnętrza restauracji zdołano 
ująć czterech zawodowych złodziei 

— Podczas pracy przy odnawia- 
niu posesji Nr. 4 przy ulicy Bazyl- 

jańskiej na robotnika Kazimierza 
Zdanowicza spadła z rusztowania 
deska raniąc w ręką. 

— Utonęli podczas kąpieli w Wilji. 
Koło młynu przy ulicy Dzielnej 
dwaj małoletni bracia Jan i Henryk 
Łonkisowie (Niedzwiedzia 5). 

FREEZE PETZ ERSTE 

LETNISKA i 

biuro 

do wynsjęcia. Kolonja Wileńska 7, 
Marja Frieman-Jasus. 

ama nnanan apa nas asa nur zus ann ans sansnsuna 

TEST PETERS 

rący zwolennik psychotechniki przy- 

czynia się do zaniechania myšli ot- 

warcia poradni zawodowej w Wil- 
nie i uzasadniając swoje stanowisko 
wyjaśnił, że stosunek większości ra- 
dy do tego zagadnienia jest... co 

najmniej niejasny. Dr. Brokowski, 

wej 

  

zwłoki, zwrócone nogami do rzeki, 
nurzone w wodzie. 

domość za 

Fengowi są tak liczne, że rząd 

w promieniu prowincji 

N 118 (1463) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

w starostwie i udał się w kierunku rzeki. 

Zagadkowe samobójstwo lekarza weterynarji w Słonimie. 

W dniu 22 b. m. o godz. 17 na prawym brzegu rzeki Szczary w od- 

ległości 1 klm. od wsi Dalhowszczyzna w powiecie słonimskim znaleziono 
przyczem głowa i twarz nie były za- 

Po bliższem zbadaniu zagadkowego domniemanego 

samobójstwa okazało się, iż są to zwłoki powiatowego lekarza weterynarji 

w Słonimie dr. Noego Ślusarenki, który tegoż dnia o godz. 14 opuścił 

Ponieważ w odległości 25 metrów od zwłok znaleziono buteleczkę 
z pozostałościami bliżej narazie nieznanej trucizny, są wszelkie dane, iż 

Slusarenko dokonał samobójstwa przez zażycie trucizny i dopiero dla 

upozorowania przypadkowej śmierci przez utopienie się zanurzył korpus 
w wodzie. Powody samobójstwa nieznane. 

Echa awantur w Opolu. 
BERLIN, 24.V (Pat). Komunikat półurzędowy, wydany dziś, oświad- 

cza z naciskiem, że wiadomość jednego z dzienników berlińskich (był to 
„Welt am Montag"), iż w awanturach opolskich brali udział żołnierze 
Reichswehry, jest nieprawdziwa. Dochodzenia władz wojskowych miały 
wykazać— jak oświadcza komunikat — że żaden z żołnierzy Reichswehry 
nie brał udziału w napaści na aktorów polskich. 

W rocznicę wybuchu wojny włosko-austrjackiej 
RZYM, 24V (Pat). Ze wszystkich miast uniwersyteckich Włoch przy- 

było do Rzymu 25 tys, studentów w celu wzięcia udziału w obchodzie, 

organizowanym z okazji rocznicy wypowiedzenia przez Włochy wojny 
Austrji. w r. 1915. Rocznica ta przypada 24 maja. 

Ucieczka króla Amanulilaha, 

BERLIN, 24.V (Pat). Biuro Wolffa donosi, że król Amanullah przybył 
dziś o godz. 1 w południe w towarzystwie królowej Suraji i swego brata 
Inayatullaha niespodziewanie do miejscowości Tschaman w Indjach Bry- 
tyjskich w pa: granicy afgańskiej. „Berliner Tageblatt* uważa tę wia- 

owód, że król Amanullah uciekł z Afganistanu na terytor- 
jum brytyjskie widocznie wskutek ostatnich klęsk, poniesionych w walce 
z Habibullahem. 

LONDYN, 24. 5. Pat. Z. Indyj donoszą, że król Amanullah w towa” 
rzystwie królowej Surai przybył niespodziewanie do Chaman na granicy 

Bełudżystanu. Król Amanullah wyraził pragnienie wyjazdu do Europy. 
Rząd angielski udzielił przybyłym wszelkiej pomocy w podróży przez 
Indję do jednego z portów indyjskich, skąd król Amanullah uda się w 
dalszą drogę. 

Feng-Ju-Hsiang uznany za buntownika. 

  

NANKIN, 24. 5. Pat. Rząd nacjonalistyczny ogłosił dziś dekret, u- 

znający gen. Feng-Ju-Hsianga za buntownika przeciwko rządowi, jak i 
Kuomintangowi. Dekret stwierdza, że punkty oskarżenia przeciwko gen. 

nie może nadal okazywać mu swej względ- 

ności. Wśród punktów tych znajduje się zarzut zniszczenia linji kolejo- 
wang-Si, pobierania subwencyj 

cznych w wysokości 5 tysięcy dolarów od rządu sowieckiego, podpisanie 

tajnego układu z Rosją sowiecką do współdziałania z komunistami 
chińskimi. 

miesię- 

niema, 

* ее ра Od dnia 23 do 26 maja e ° EB э DECEEEREREFEOEE. 

Kino Miejskie 1929 roku włącznie będzie Niewolnica Allacha TABELA 8/ E 5 0 LISTÓW ZASTAWNYCH B LEKARZE 8 

kilturalno-oświatowo |  "S$wietlany Alm: TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO m. WILNA, | soncensesoseasu 
SALA MIEJSKA Dramat Wschodni. Aktów 10. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Wylosowanych w dniu 16-g0 maja 1929 r. DOKTÓR MEDYCYNY 

Ostrobramska 5. W roli głównej Betty Samson Następny program: „SZALONY RYCERZ*. 
  

  

  

  

KINO - TEATR Arcysensacja ZAGŁADR ROSJI wielki epokowy S UTI ° k bi 

ff | doby obecnej! S RA P N 1 КО iety 

Dzieje czarnego kapłana rozpusty. Główne kierownictwo filmu spoczywało w rękach Ke. JUSUPOWA. 
› 8 P 

; Rekordowa obsada. „Rasputin*—A. Malikow, „Cesarzowa“—Diana Karenne, „Dama Dworu* — Nat. Lisienko, 

Wileńska 38. „Ks. Jusupow*—Jack Trevor, A]. Murski i inni. KONCERT GRY ULUBIEŃCÓW ŚWIATA. Wszechświatowy sukces. 

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15. 

KINO - TEATR Dziś dramat w 10 aktach, W rolach głównych: urocza 

Poloni a | = LYA MARA, piana QLGA CZECHOWA 

J wytwomy JAGK TRRWOR 
Miękiewicza 22. Nad program: TYGODNIK GAUMONTA Nr 1. 

Dziś poraz pierw- w swej naj- 

на | аао наг вее 225° О МММИЕВСТРЕСТНЕЛВ PRZYGODA Piccadill najpotężniejszej i najodwažniejsžej kreacji p. t. 

. Ten wspaniały a> w 12 aktach obfituje w eS „ru RAT przygód, których Harry Peel 

o mało nie przypłacił życiem. Szczyt sensac i. Jazda motocyklem po scho- 

Wielka 42. dach hotelowych. Partnerka Harry Peela g najpiękniejsza Szwedka Vera Schmitterlow 

KIN o 02151 — Wspaniały film! — Dramat zachwycający swoją treścią najwybredniejszego widza p. t. 

LUX 
Miekiewicza 11. 

Kino Kolejowe | Dziś arcydzieło 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.)   

Zarząd Wileńskiego Związku Przemysłowców 

1 Kupeów Drzewnych niniejszem podaje do wiado- 

ści ogólnej, iż w niedzielę dnia 9-go czerwca r.b. o 

godz. 10-ej rano odbędzie się w lokalu Związku 

(ul. W. Pohulanka 3) zgromadzenie walne członków 

PAZ 
orządek dzienny: I) Zagajenie zebrania i wybór 

Prezydjum, II) Sprawozdanie z działalności Zarządu, 

IM) Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i człon- 

ków Sądu Polubownego, IV) Sprawy bieżące. 

W razie nieprzybycia w wyznaczonym terminie 

wymaganej przez Statut ilości członków, drugie ze- 

branie odbędzie się tegoż samego dnia, w tymże 

lokalu o godz. ll-ej rano bez względu na liczbę 

obecnych. ($ 27 Statutu Związku). 

PRZETARG 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie niniej- 

szem ogłasza przetarg nieograniczony na wykończe- 

nie dobudówki do biura przy warsztatach wagono- 

wych na st. Nowa-Wilejka. 

Warunki przetargu, wartinki techniczne na urzą- 

dzenie wodociągów 1 kanalizacji, przepisy dotyczące 

ustawienia pieców, warunki ogólne, rysunki i Ślepa 

kosztorysy oraz bliższe szczegóły można otrzymać 

w Wydziale Drogowym Dyrekcji K.P. w Wilnie przy 

ul. Słowackiego 2, drugie piętro. Toa Nr 3. w dnie 

urzędowe w godzinach Od 9-6) do 12-ej za opłatą 

po 10 zł, za komplet. : 

Oferty winny być nadesłane lab złożoae do spe- 

cjalnej skrzynki znajdującej się w Prezydjum Dy- 

rekeji do godziny 12-ej dnia 18 czerwca 1929 roku. 

Wadjum w wysokości 1000 zł. winno być złożo- 

ne w sposób ustalony przez Ministerstwo Skarbu 

w Kasie Głównej Dyrekcji K. P. w Wilnie lub prze- 

kazane do P.K.O. na rachunek Dyrekcji, kwit zaś O 

złożeniu wadjum winien być dołączony do oferty. 

Jego pierwsza kobieta 
Wspaniała wystawa. Katastrofa podziemnej kolei elektrycznej w Nowym Jorku. Walka obłąkanego z polieją. 

Zmartwychwstanie 
W niedziele i święta o godzinie 4-ej popołudniu 

Hr. L. Tołstoja 
W roli głównej DOLORES DEL RIO. 

W rolach głów 
nych piękna 

Początek o godzinie 6-ej. 

    

ZAKŁADY 
Ogrodnicze 
ul. Sadowa Nr 8, 

CENY UMIARKOWANE. 

  

  

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Jan 

Lepieszo, zamieszkały w Wiloie przy ulicy Zamko- 

wej w domu Nr 15 m. 2 na zasadzie art. 1030 

U. P. C.ogłasza, iż w dniu 28 maja 1929 roku o go- 

dzinie 10-ej rano w Wilnie przy ul. Wielkiej Nr 33 

odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej rucho- 

mości, składającej się z naczynia stołowego nale- 

żącej do Mojżesza Beka oszacowanej dla lieytacji 

na sumę złotych 810,— 
1566 Komornik Sądowy J. LEPIESZO. 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 

na dzień 7-go czerwca 1929 roku przetarg ofertowy 

nieograniczony na dostawę 30.000 m3 żwiru arfowego. 

Bliższych informacyj, dotyczących tego przetar- 

gu oraz warunki techniczne można otrzymać w Wy- 

dziale Zasobów D. K. P. w Wilnie, pokój Nr 38 na 

Flance-Rozsada 
| warzywne i kwiatowe w wielkim wyborze polecają 

WELERA 
ul. Słowackiego Nr 6 (dawn. Kaukaska) 

Sprzedaż od godz. 7 do 18. 

umma Wielki wybór pelargonji do balkonów. 

  

Ruth Miller 
i znakomity MONTE BLUE. 

dramat 

w 10 

aktach. 

  

5.000 (ol. 
folwark obszaru 70 ba, 
ośrodek dużego mająt- 
ku 3 klm. od st, kol. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

1530-0 

„KROLEWIANKA“ 
Wilno, Krėlewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące, piwo, obiady ob- 
fite i tanio. Dla mie- 
sięcznych żniżka 20/9 

Gabinety, 

  

  

        

8% listy zastawne, Serja I-sza: 

po złotych 100.—: Nr Nr. I, 6, 13, 22, 24, z 18 kuponami 
Nr. Nr. 85, 159, 161, 173, 189 i 201 z 19 kuponami 

500.—: Nr. Nr. 29 z 18 kuponami 
Nr. Nr. 165 i 254 z 19 kuponami 

3 „  1000.—: Nr.Nr. 165 i 205 z 19 kuponami 

5% listy zastawne konwersyjne, Serja „К“: 

po złotych 25.—: Nr.Nr. 103, 300, 561, 676, 710, 786, 1024, 1367, 1449 i 1498 
z 17 kuponami 

50.—: Nr. Nr. 54, 217, 287, 491, 512, 1121, 1150 i 1238 z 17 kuponami 
250.—: Nr. Nr. 160, 164, 181, 245, 390, 434, 712, 1179, 1613, 1715, 1806, 

1915, 1941, 1979 i 2250 z 17 kuponami. 

5% listy zastawne zwaloryzowane (bez kuponów): 

po złotych 72,50: Nr. Nr. 98, 107, 279, 376, 536, 893, 1084, 1158, 1755, 1837, 1865, 

(Rubli 100) 1910, 1915, 2119, 2265, 3009 i 3235 
po złotych 387,50: Nr. Nr. 96, 460, 507, 882, 902, 909, 912, 1013, 1134, 1595, 1706, 

(Rubli 500) 1760 i 2223 ‚ 

po zlotych 775.—: Nr. Nr. 455, 501, 575, 587, 798, 888, 1137, 1814, 1828, 2158. 2285, 

(Rubli 1000) 2519, 2766, 2999, 3032, 3068, 3087, 3142 i 3512. 

Wyplata za powyžsze listy ich nominalnej wartošci uskutecznione będzie, poczynając 

od dnia |-go lipca 1929 roku, przez Kasę Towarzystwa w Wilnie, Portowa 4—4. 1568 

| ini? 

załatwiamy pożyczki, 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

  

    

TRAWIENIE | 
"Regulują żołądek **" najlepiej 

„Zioła żołądkowe *==„DELIT" 
Zioła te leczą zaparcia oraz cierpienia hemoroidalne. 
Zioła te zmniejszają otyłość 1 wzdęcie żołądka. 

Do nabycia w aptekach oraz składach aptecznych po cenie zł. 1.50 

Bezpłatnie próbne paczki „Ziół żołądkowych 
wydaje za okazaniem niniejszego ogłoszenia 

    

   

   

ŚR 
(SZ ŻE 
(asas) 1 

    

= - 
Pianina 3 

pierwszorzędnych fabryk 
o sprzedaję na dogodnych 

    

  

Laboratorjum „DELIT* ul. Niemiecka 23 m. 3. warunkach. 
= W. Pohulanka 9—23. 

Zawiadomienie. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa w Grodnie 

ogłasza na dsień 3 czerwca 1929 roku godzina 10 
przetarg nieograniczony na dostawę żelaza do żelbe- 
tonu przy budowie bloków koszarowych w Wilnie 
i Helenowie, rejon Mołodeczno, 

Szezegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
Zbrojnej”. 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
SKUTECZNE JEST TYLKO 

KURJERZE WILEŃSKIM 

            
   

    
     3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 

  

  

L. dz. 4014/Bud. Grodno. 1567-1 

, +46 d 

Poncjonał „UROCZE WBTKI winem 
pokoje z utrzymaniem i elektrycznością. Table 

D'Hote. Zarząd w Wilnie ul. Dąbrowskiego 10 m. 4 
Helena Pietkiewiczowa. 0       
е mam 

ECOLE PIGIER de PARIS 
pensjonat dla młodych panien w pobliżu 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 
powietrze. Avenue 11, Novembre 18, LA VA- 

RENNE (Seine). Stenografja, handlowość 
i język francuski. 

  

              
  

    
Przy zakupach prosimy powoływać się 

      Dyrekcja Kolei Państwowych 

1544 w Wilnie.   Ш-ет piętrze. 

1499-0 D. K. P. w Wilnie.   AKR AI ERIS   na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. TAS INRI TASTE 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKORNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 1308 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 21 5—7, 

  

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
04 9 — 1 i8 — 8. 
(Telef. 921). 
  

DOKTOR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, ву- 
filiss narządów  moczo- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

od 9—1, od 5 — 8 wiecz. 
  

Kobieta-Lekarz 

Dr. ZeliowiZOWA 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. od 12—2: 

1044—6 
ul. Mickiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 152, 

E Akuszerki 

Akuszerka 

Marja ВЛа 
przyjmuje od 9 rano 

0 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 8093. 

TEST 
ааваа ZOGEDUEGE 
INFORMATOR 8 

Ę GRODZIEŃSKI 
|ojojojojojsjojojajajojoj 

M. Miszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 11 
1 od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Koložanska 8.. 

na 

  

2—3 ppoł. - Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6— 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Redaktor 

przyjmnje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 1 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ml. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40, 
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