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Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750.   

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 

30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 
Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane   
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Program Ministra Kwiatkowskiego. 
Czwartkowe expose ministra Kwiat- 

kowskiego na konferencji prasowej w 

Ministerjum Przemysłu i Handlu wy- 

sunęło znowu na porządek dyskusji 

"publicystycznej zagadnienie programu 

sanacji gospodarczej, przez rozwinię- 

cie zdolności produkcyjnych kraju. 
Pierwszy okres polityki ekono- 

micznej niepodległej Polski był okre- 

sem, w którym zagadnienia socjalne 

przeważały nad zagadnieniami pod- 

niesienia wydajności naszej działal- 
ności wytwórczej. Drugi okres, okres 

ciężkiej katastrofy inflacyjnej i akcji 
złotowej p. Wł. Grabskiego, — był 

znowuż okresem całkowitego podpo- 

rządkowania interesów rozbudowy 

gospodarczej interesom sanacji skar- 

bowej. 
I w jednym i w drugim wypadku 

wśród czynników kierujących życiem 

naszego młodego organizmu państwo- 

wego było niedostateczne przejęcie 

się tą prawdą, iż zarówno podniesie- 

nie dobrobytu mas pracujących, jak 

i uzdrowienie finansów państwowych, 

mogą mieć charakter trwały tylko 

wówczas gdy oparte są o odpowied- 

ni rozwój sił produkcyjnych kraju. 

Obecny okres, którego hasłem jest 

sanacja naszego Życia państwowego 

i społecznego na wszystkich polach, 

musi i w zakresie polityki gospodarczej 

przynieść pewne zrównoważenie po- 

między zagadnieniami socjalnemi i 

fiskalnemi — z jednej strony, a za- 

gadnieniami rozwoju naszych sił pro- 

dukcyjnych oraz stosunków wymien- 

nych — ze strony dtugiej. 

Tym ostatnim zagadnieniom roz- 

budowy gospodarczej było pošwięco- 

ne czwartkowe oświadczenie p. mi- 

nistra Kwiatkowskiego, Oświadczenie 

to jest cokolwiek trudne do scharak- 

teryzowania go w artykule dzienni- 

karskim. Min. Kwiatkowski nie usiło- 

wał bowiem dać pewnej syntezy swe- 

go programu, ale rozważył raczej w 

sposób luźny szereg oddzielnych pro- 

blematów naszego życia gospodarcze- 

go. Uważamy jednak że pewne ogól- 

ne wnioski z przemówienia p. Mini- 

stra da się wyciągnąć. 

Pierwszy wniosek, który się nam na- 

suwa,—to pewne swoiste postawienie 

przez Min. Kwiatkowskiego zagadnie- 

mia stosunku pomiędzy rolnictwem 

i przemysłem. Min. Kwiatkowski wy- 

stąpił tu—jak zupełnie słusznie za- 

znaczył to w swoim świetnym prze- 

mówieniu na sobotniej konferencji 

Instytutu Badania stanu gospod. Kre- 

sów Wschodnich p. Minister Stanie- 

wicz—jako przeciwnik dość modnego 

u nas przed kilku laty poglądu na 

rzekomą sprzeczność interesów Wsi 

i miasta. 
Rozwój przemysłu w ogromnym 

stopniu zależy od posiadania odpo- 

wiednich rynków zbytu. Podniesienie 
siły nabywczej ludności wiejskiej, 

ściśle związane z podniesieniem kul- 

tury rolnej oraz rozwojem przemy- 

słu rolnego, w ogromnym stopniu 

takie rynki otwiera. Podniesienie po- 

trzeb włosciaństwa jest—można ро- 

wiedzieć—jednym z najbardziej rady- 
kalnych środków walki z bezrobo- 

ciem w mieście. Należy o tem pa- 
miętać szczególnie dziś, gdy nasze 
dawne rynki zbytu na Dalekim Wscho- 

dzie są tak trudne do ponownego 
opanowania. : 

Drugi moment bardzo — zdaniem 
naszym—ważny tkwi w oświadczeniu 

p. Ministra, „iż w programie gospo- 

darczym Państwa muszą być uwzględ- 

nione na pierwszem miejscu intere- 

sy organizmów zdrowych i silnych, 

zdolnych do samoistnej egzystencji, 

chcących rozwijać PZŻ: i kon- 

sumeję, stwarzając równocześnie właś- 

ciwe warunki dla potęgowania i wzma- 

gania twórczej pracy. Organizmy go- 

spodarczo nierozwinięte zbudowane 

bądź to na spekulacji, bądź też na 

szukaniu łatwych zarobków, bądź 

wreszcie nie posiadające realnych 

warunków egzystencji—nic mogą być 

na trwałe sztucznie utrzymywane 

przy życiu”, 

Jest w tym zapowiedź zerwania 

z polityką kredytów i koncesji otrzy- 

mywanych w drodze protekcji przy- 

jaciół z gmachu Sejmowego. Ta po- 

lityka była jednym z najjaskrawszych 

przejawów korupcji naszego parla- 

mentaryzmu i naszych władz wyko- 

nawczych. To też zapowiedź p. Mini- 

stra Kwiatkowskiego w tym wzglę- 

dzie musimy powitać z żywym uzna- 

niem. 
Jest jednak w przemówieniu p. 

Ministra jeden moment, który wzbu- 
dza pewne nasze obawy. Mianowicie, 
p. Minister oświadczył, iż uważa, że 

punkt ciężkości głównych zagadnień 

gospodarczych spoczywa. w dzielni- 

cach centralnych i zachodnich kraju. 

Oświadczenie to jest całkiem zrozu- 

miałe i nie możemy przeciwko nie- 

mu protestować. Obawiamy się jed- 

nak, żeby wynikiem tego stanowiska 

p. Ministra nie było zlekceważenie 

przez niego interesów Ziem Wschod- 

nich. : 

Błąd ten był popełniony przez 

cały szereg poprzednich rządów. W 

Warszawie przeważnie nie uświadamia- 

ją sobie dostatecznie tego, iż ziemie 
nasze tają w sobie bardzo wiele mo- 

żliwości produkcyjnych, które przy 
odpowiednim ukształtowaniu warun- 

ków mogą być wspaniale wykorzy- 

stane. Wiemy jednak, iż prof, Witold 

Staniewicz, który obecnie obejmuje 
jedną z tek gospodarczych nie do- 

dopuści, by Ziemie Wschodnie znowu 
stały się Kopciuszkiem w polityce 
gospodarczej Polski. Bor. 

* 
* * 

Od redakcji. Wobec powołania 

dotychczasowego Redaktora działu 

gospodarczego naszego pisma prof. 

Witolda Staniewicza, na stanowisko 
Ministra Reform Rolnych redakcja 

składa swemu szanownemu koledze 

serdeczne gratulacje i najszczersze 

życzenia owocnej pracy dla dobra 

państwa. 

Funkcje Redaktora działu gospo- 

darczego w „Kurjerze Wileńskiem*, 

objął z dniem dzisiejszym p. Stani- 

sław Świaniewicz, asystent przy ka- 
tedrze ekonomji politycznej Uniwer- 

sytetu Stefana Batorego. 
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Premier Bartel o zmianie Konstytucji i rozwią: 
zanili Scjmi. 

Zebranie przedstawiceli stronnictw u Premjera. 

Wozoraj odbyła sią u p. premjera 
Bartla herbatka, w której brali udział 
przedstawiciele klubów sejmowych z 
wyjątkiem ZLN. : 

P. premjer Bartel wygłosił do 
przedstawicieli klubów przemówienie, 

w którem oświadczył, że w zgłoszo- 
nym projekcie zmiany Konstytucji, 
pewne kwestje uważa za zasadni- 
cze. Do nich należą np. przyznanie 
p. Prezydentowi prawa do rozwią- 

zywania Sejmu i dekretowania u- 
staw; natomiast inne sprawy, jako 
terminowe, mogą podlegać dyskusji i 

p. Prezydent i rząd propozycje posel- 

skie będzie rozważał j nad niemi się 
zastanawiał. 

Dalej p. premier oświadczył,! że 

nie poniża Sejmu i nie omija, lecz 
przeciwnie rząd przywiązuje do ciała 
ustawodawczego znaczenie w całej 
pełni. Dlatego właśnie p. premjer nie 
złożył mandatu poselskiego, ażeby 
tem zamanifestować znaczenie, jakie 
przywiązuje do Sejmu. 

Następnie p. premjer udzielił odpo- 
wiedzi na zapytania posłów, przyczem 
z treści tych odpowiedzi wynikło, że 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

rząd nie zamierza zmienić ordyna- 
cji wyborczej drogą dekretu p. Pre- 
zydenta. Rząd nad tą sprawą nie za- 
stanawiał się, ale jeśli Sejm tę spre- 
wę poruszy, to rząd zajmie odpo- 
wiednie stanowisko. 

Na zapytanie posła ukraińskiego 
w sprawie mniejszości narodowych 
p. premier oświadczył, že min. 0- 
światy nie jest jeszcze mianowany. 
Nastąpi to w przeciągu trzech dni. 
Nowy minister opracuje sprawę 
i rząd wtedy będzie mógł oświadczyć, 
co w tej dziedzinie zrobi natychmiast, 
co po pewnym czasie i co jest nie- 
możliwe do przeprowadzenia. 

Posłowie odnieśli wrażenie, że 
Sejm obecny zostanie zamknięty oko- 
ło 18 lipca i że budżet na rok 1927 
będzie ustalony drogą dekretu p. 
Prezydenta. Posiedzenie obecne było- 
by już ostatniem posiedzeniem tego 
Sejmu, poczem nastąpiłoby zamknię- 
cie sesji, a nowe wybory odbyłyby 
się w styczniu, albo lutym, a p. 
Prezydent na podstawie przyznanego 
Mu prawa rozwiązałby Sejm w odpo- 
wiednim czasie. 

Wywiad z dziennikarzami. 
Następnie p. 

dziennikarzy. 
Na pierwsze zapytanie ze strony 

dziennikarzy: „Jak rząd zamierza po- 
stąpić z Sejmem — odroczyć, czy 
rozwiązać?* p. premjer powiedział; 

„To wszystko będzie zależało od 
tego, jaki los spotka wniesiony do 
Sejmu rządowy projekt zmiany Kon- 
stytucji, My nie wiemy na razie, co 
z tego będzie zmienione i w jakim 
kierunku. W zależności od tych 
zmian, które będą dokonane, rząd 
ustosunkuje się. Albo Sejm się sam 
rozwiąże, czemu rząd nie przeciw- 
stawi się, albo Sejm nie rozwiąże 
się, w takim razie sesja będzie 
musiała być zamknięta. Poczem 
p. Prezydent rozwiąże Sejm wtedy, 
kiedy będzie to uważał za odpo- 
wiednie. Pozostaje kwestja budżetu 
na rok 1927. Czy dla tej sprawy 
zwołać ponownie Sejm, czy zażądać 
upoważnienia dla rządu do zakreto- 
towania budżetu na r. 1927. W tej 
sytuacji mogą być takie niespodzian- 
ki i takie koncepcje, że rząd do każ- 
dej koncepcji będzie musiał odpo- 
wiednio się ustosunkowywać, zależ- 
nie do tego, czy sprawy stoją tak, 
czy inaczej”. Ё 

„Czy Rząd stawia Sejmowi ter- 
min do uchwalenia zmian Konsty- 
tucji?* 

„Rząd domaga się, żeby sprawa 

ta do połowy lipca była załatwie- 
na. Apel taki wystosowałem do mar- 
szałka. Sejmu p. Rataja i do przed- 

stawicieli stronnictw. Gdyby jednak 

w projekcie uczyniono bardzo wiele 
poprawek, w takim razie rzecz ta 

premjer przyjął 

    

Zainteresowanie się Włochów Marszał- 

może się bardzo długo ciągnąć, Mo- 
żecie mnie panowie zapytać, dlacze- 
go rząd naprz. nie wysuwa zmiany 
ordynacji wyborczej, Zrobiliśmy to 
dlatego, ponieważ zmiana całej Kon- 
stytucji zajęłaby Sejmowi zbyt wiele 
czasu, a rząd tymczasem występuje 
z takiemi sprawami, które uważa za 
pilne. I kiedy te sprawy zostaną za 
łatwione, wtedy dopiero rząd będzie 
mógł rozpocząć pracę". 

„Czy w razie nieprzyjęcia pro- 
jektu zmiany Konstytucji p. Prezy- 
dent, ewent. rząd wyciągnie z tego 
konsekwencje*? 

„Wciąganie osoby Prezydenta do 
tych spraw uważam za bardzo nie- 
właściwe i zupełnie niepotrzebne, 
Apeluję do panów, aby na przysz- 
łość tego unikano*. 

„Czy w projekcie rządowym zmia- 
ny Konstytucji są takie punkty, z 
któremi wiązałaby się kwestja zaufa- 
nia“? 

„Tych punktów jest bardzo dużo. 
Jakie to są punkty, panowie usłyszą 
w Sejmie. 

Dalsze nasze kroki będą zależały 
od tego, jakie jeszcze inne zmiany 
będą wysunięte przez Sejm. Może 
będą wśród nich bardzo dla nas miłe, 
może nawet takie, które projekt rzą- 
dowy jeszcze poprawią*. 

„Jakie są zamierzenia rządu wo- 
bec Sejmu na wypadek, jeśli Sejm 
nie rozwiąże się sam, ani nie zmieni 
Konstytucji? Czy w tym drugim wy- 
padku p. Prezydent także miałby 
prawo go rozwiązać?* 

„W całym społeczeństwie koniecz- 

kiem Piłsudskim. 
LONDYN 21-VI. (Pat). „Observer” w korespondencji z Warszawy 

pod tytułem: „Ciekawy rozwój wypadków* kładzie nacisk na niespodziewane 
skutki przewrotu oraz postępowanie Marszałka Piłsudskiego. 

Cała prasa jest Wciąż zainteresowana osobistością Marszałka Piłsud- 
skiego i stara się znaleść wytłumaczenie jego postępowania. 

Lord Grey za wstąpieniem Sowietów 
do Ligi Narodów. 

BERLIN, 21-VI. Pat. Lord Grey w mowie swej wygłoszonej w zastęp- 
stwie chorego lorda Asquitha-Oxforda wypowiedział się za wstąpieniem So- 
wietów do Ligi. Jest to opinja większości stronnictwa liberalnego, jakkol- 
wiek lord Grey reprezentuje prawe skrzydło liberałów. 

Sprawa Litwy w Lidze Narodów. 
GENEWA, 21-VI. (Pat.) Sekretarz generalny Ligi Narodów zakomu- 

nikował rządowi litewskiemu, że reprezentanci Anglji, Francji, Włoch i Ja- 

ponji w Radzie Ligi Narodów zażądali, aby kwestja przekroczenia układu 
kłajpedzkiego z dnia 8 maja 1924 roku przez Litwinów została postawiona 
na porządek dzienny następnego posiedzenia Rady Ligi Narodów, 

  

dentowi jest uznana, a i większość 
sejmowa wydaje mi się zdecydowana 
co do tego punktu*. 

„Czy rząd przygotowuje jakieś 
ustswy dla mniejszości narodo- 
wych*? 

„Rząd ma w projekcie cały sze- 
reg rzeczy pierwszorzędnej wagi*. 

„Ost ta sprawa jest już орга- 
cowana?“ 

„Nie wiem, sądzę, že tak. W kaž- 
dym razie należy to do tych spraw, 
które narzucają się do rozwiązania. 
Ministrowie resortowi są zawaleni 
pracą, dlatego cały szereg wažniej- 
szych i pilnych spraw opóźniono*. 

„Czy prawdą jest, że rząd chce 
wycofać wszystkie ustawy, zgłoszone 
przez rząd poprzedni“? 

„Nie wszystkie, ale cały. szereg. 
W Sejmie jest 156 projektów, któ- 
re zalegają już całe lata. Część z 
nich rząd wycofał, ale znaczna część 

została”, 
„Czy rząd zamierza drogą dekre- 

tu zmie nić ordynację jwyborczą*? 
„Pyżanie to było niejednokrotnie 

wysuwane. Do tej pory rząd nie za- 
jął w tej sprawie stanowiska, ani 
nie dyskutował, bo niewiadomo w 
jakim kierunku i jakich granicach 
Konstytucja będzie zmieniona. Są 
pod tym względem rozmaite usilo- 
wania w łonie Sejmu. Niewiadomo, 
w jakim stosunku one się zrealizują. 
Jeśli to nastąpi, to rząd będzie mu- 
siał się odpowiednio ustosunkowač“. 

Wiadomości polityczne. 
(Tel. od własn. koresp. z Waraszawy). 

Wczoraj obradował klub PPS. 
Klub uchwalił zgłosić do prowizorjuin 

  

budżetowego żądania swoje, zawarte 
w znanym programie  gospodar- 
czym PPS. 

Następnie klub uchwalił, ażeby po- 
stawić wniosek o przedłużenie prowi- 
zorjum budżetowego do października 
1926 r. Klub głosować będzie za 
prowizorjum, jako za koniecznością 
państwową. 

Ponadto uchwalono tekst wniosku 
o rozwiązaniu Sejmu i rozpisaniu 
nowych wyborów na 17 października 
1926 roku. 

Wreszcie postanowiono głosować 
przeciwko przyjęciu rezygnacji p. 
marsz. Rataja. 

Posłowie Seyda i Zwierzyński zja- 
wili się wczoraj u p. premjera i о- 
znajomili, że nie wezmą udziału w 
herbatce, na której będzie mowa o 
zmianie Konstytucji, ponieważ biorą 
w niej udział przedstawiciele mniej- 
szości narodowych. 

ZLN skłony jest do omówienia 
aktualnych zmian Sejmu a zwłaszcza 
sprawy zmiany Konstytucji z p. prem- 
jerem Bartlem oraz klubami polskiemi. 

© 
Prezydent Rzeczypospolitej na 

wniosek Prezesa Rady Ministrów 
prof. Bartla postanowieniem z dnia 
21 czerwca r. b. zwolnił podsekre- 
tarza stanu, dr. Józefa Raczyńskie- 

o z kierownictwa Ministerstwa 
olnictwa 1 0. Р. 1 zamianował 

ministrem rolnictwa i D. P. dra 
Aleksandra Raczyńskiego. (Pat). 

Nowy ambasador francuski p. La- 
roche wczoraj po raz pierwszy wy- 
dał „oficjalny obiad, w którym brali 
udział Marszałek Piłsudski i premier 
Bartel. 

© 

Donoszą z Równego, że został 
tam zamordowany słynny ataman 
Oskiłko, b. szef. sztabu Petlury. 
Morderca jest dotychczas nieznany. 
Istnieją różne pogłoski. Według jed- 
nej mówi się, że morderstwa dokonał 
chłop ukraiński na tle zemsty o pod- 
kładzie romantycznym, według innej 
przywiązują do tego podłoże poli- 
tyczne. 

Policja w Równem prowadzi ener- 
giczne śledztwo.



Jakie zadania leżą przed rządem pr. Bartla! 

K U 

Ankieta specjalna „Kurjera Wileńskiego". 

Rozmowa z p. Posłem Kościałkowskim. 
Wykraczając nieco poza ramy an- 

kiety, rzuciliśmy p. Posłowi Kościał- 
kowskiemu, jako Prezesowi Sejmo- 
wemu Klubowi Pracy pytanie: 

— Jaki los przewiduje Pan Pre- 
zes dla popieranego przez Klub Pra- 
cy projektu rządowego w sprawie 
zmian Konstytucji irozszerzeniu kom- 
petencji P. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej? 

— Pan Kościałkowski zastanowi- 
wszy się chwilę odparł: Przelana 
krew podczas wypadków majowych 
domaga się zasadniczych zmian u- 
stroju i życia Rzeczypospolitej na 
lepsze. Zmiany proponowane przez 
rząd prof, Bartla są koniecznością 
aństwową i podstawą do lepszego 
utra. 

Obowiązkiem obywatela—jest ich 
uchwalenie. Sejm, który w chwilach 
krytycznych zawsze zdobywał się na 
większość za uchwaleniem koniecz- 
ności państwowych — sądzę i w tym 
wypadku nie zawiedzie. 

— Kto za, kto przeciw? 
— Teraz mimo wypowiedzianej 

publicznie przez poszczególne kluby 
opinji nie jeszcze nie można powie- 
dzieć. Tak jak przed ostatniem Zgro- 
madzeniem Narodowem przed obli- 
czeniem głosów za i przeciw, tak 
samo w tej chwili, chwilitarć i zma- 
gań wewnątrz poszczególnzch partji 

przewaga głosów nastąpi w czasie 
samej akcji. 

— A co potem? 
Jednym z pierwszych przeobra- 

żeń mówi nam p. K.—wynikających z 
konsekwencji wypadków majowych bę- 
dzie niezawodnie przeobrażenie stron- 
nietw i partyj, Ma się mimowoli wra- 
żenie, że do przyszłych wyborów za- 
ledwie parę z nich ocaleje, nie tylko 
w dotychczasowym składzie lecz i 
nazwach. 

Na drugie pytanie, co do zadań 
rządu w stosunku do Ziem Wschod- 
nich p. Poseł, powołując się na zna- 
ne postulaty swego klubu, reasumuje 
niejako swój pogląd: 

Ziemie Wsch. od zaistnienia na- 
szej niepodległości traktowane były 
przez dotychczasowe rządy po maco- 
szemu. Trzeba pamiętać, że Ziemie 
te systematycznie były niszczone 
przez rządy carskie, niemieckie i 
bolszewickie, a w okresie siedmio- 
letniej przynależności do Polski in- 
teresy ich nie zaznały również nale- 
żytego poparcia. 

Dziś — moim zdaniem, Ziemie te 
nie mogą być już nawet traktowane 
na równi z innemi ziemiami Rzeczy- 
pospolitej, a muszą otrzymać specjal- 
ną pomoc przedewszystkiem w dzie- 
dzinach życia kultvralnego i gospo- 
darczego. 

Stanowisko Żydowskiej Partji Pracy 
„Hitachdut“. 

Doktór medycyny i filozofji p. Jó- 
zef Regensburg — jako Prezes Sjo- 
nistycznej Partji Pracy „Hitachdut“ u- 
dziela na główne pytania naszej an- 
kiety następującej odpowiedzi: 

— Zgadzamy się na niektóre 
punkty projektu rządowego, 
na zakres kompetencji w sprawie 
rozwiązania Sejmu i Senatu, z któ- 
rych ostatniego zresztą wogóle nie- 
uznajemy. Przeciwni jesteśmy prawu 
„Teta" p. Prezydenta. Żądania nasze 
w dziedzinie zadań rządu do Ziem 
Wschodnich zmierzają do zlikwido- 
wania dotychczasowej PAT do 
naszej mniejszości i do absolutnego 
równouprawnienia we wszystkich 
dziedzinach życia. 

a więc 

— W dziedzinie kulturalnej? 
— Nasza Partja domagać się bę- 

dzie narodowej szkoły żydowskiej 
z wykładowym językiem hebrajskim. 
Zresztą, aby o języku wykładowym 
we wszystkich szkołach żydowskich 
rozstrzygali rodzice dziatwy szkolnej. 
Szkoły nasze muszą posiadać te sa- 
me prawa co inne szkoły państwowe. 

Dla zabezpieczenia naszych praw 
obywatelskich — żądamy — kończy 
swe krótkie wywody Dr. Regensburg 
— nt zezwolenie rozpowszechnienia 
naszych gmin, które połączyć się ma- 
ją w narodową radę żydowską. 

— Uważać to będziemy za naszą 
personalno-kulturalną autonomię. 

  

Dr. Chodźko o Marszałku” Piłsudskim. 
PARYŻ, 21.-VI. Pat. „Temps* zamieszcza wywiad z bawiącym tu z o- 

kazji międzynarodowego kongresu sanitarnego był. ministrem dr. Chodźką, 
który wyjaśnił genezę dokonanego przez Marszałka Piłsudskiego przewrotu, 

Dr. Chodžko zaznaczył, iż Polska zawsze była krajem rdzennie demo- 
kratycznym i niedopuszezalnem było, by polityka jej szła w kierunku pra- 
wicowym. W tem tkwi sekret tryumfu Marsz. Piłsudskiego, 'który rozwiał 
ciemności, dając możność wydobycia się światła. 

Była to oczywiście operacja bolesna, która głęboko wstrząsnęła całym 
narodem, lecz operacje takie są niezbędne i im wcześniej je się przebywa 
tem lepiej dla organizmu, Piłsudski nie mógł pozostać niemym świadkiem 
gotujących się w kraju wypadków i nic dziwnego, że pragnął odrodzenia 
moralnego narodu. Dusza jego tak ludzka, tak nawskroś polska Źle się 
czuła pośród intryg stronnietw, intryg, które stawały się stałą właściwością 
polityki polskiej, oddalając na ostatni plan interes narodowy. Kraj z praw- 
dziwą ulgą dowiedział się o próbie Marszałka uzdrowienia stosunków, a do- 
wodem tego jest ogólny, poklask, z jakim powitano wystąpienie jego przed 
byłym Prezydentem Rzplitej. 

Następnie dr. Chodźko charakteryzuje Marsz. Piłsudskiego jako męża, 
którego hasłem było zawsze „Wszystko dla Ojczyzny— nic dla siebie*. 
Ludzie, którymi otoczył się dla rządzenia Polską stoją na wysokości za- 
dania. 

Tryumwirat: Mościcki — Bartel — Piłsudski, złożony z mężów, 
którzy całe życie poświęcili pracy dla narodu i wielkości kraju, jest 
gwarancją, że olbrzymiie dzieło, które przedsięwzieli, zostanie wykonane. 

  

Król angielski wpływa na Hiszpanię. 
PARYŻ, 21.VI (Pat.) „Le Journal* donosi z Madrytu, że król angiel- 

ski wystosował do króla hiszpańskiego telegram, w którym wyraża przeko- 
nanie, że Hiszpanja nie będzie obstawała przy swoim zamiarze wycofania 
się z Ligi Narodów. 
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Przesilenie gabinetowe we Francji. : 
Prasa francuska o niepowodzeniu Herriot'a. 

PARYŻ, 21.VI (Pat,) Dzienniki prawicowe wyrazają zadowolenie z po- 
wodu niepowodzenia misji Herriota i oświadczają, że obeenie sytuacja jest 
już wyjaśniona. 

‚ „Ете Nouvelle* krytykuje sposób w jaki przystąpił do rzeczy Herriot. 
„Oeuvre* ironicznie omawia fakt, że Herriot zwrócił się do Champetier 

de Ribes derutowanego nieznanego jeszcze przedwczoraj, a który w dniu 
wczorajszym odegrał rolę jakby historyczną. 

„Echo de Paris* sądzi, że Briand zapewnił sobie pomoc Poincarego, 
podaje jednak, źe Poincare zanim da ostateczną odpowiedź, odbędzie konfe- 
rencje z kierownikami banku francuskiego i komitetu rzeczoznawców finan- 
sowych. 

7 Według dalszych doniesień Rriand zażądał od rzeczoznawców przyśpie- 
szenia opracowania wniosków, które posłużyć mają rządowi za punkt wyjścia 
w jego projektach finansowych, co do których Briand domagać się będzie 
od obu Izb pełnomocnictw. 

Zdaniem „I'Oeuvre* nie jest pewne, czy Poincare obejmie tekę finan- 
sów. 

Briand — Poincare. 
PARYZ, 21.VI (Pat). Briand odbył z Poincare nową konferencję, która 

trwała od godz. 15 do 16 min. 30. Dalsze narady pomiędzy Briandem a 
Poincare nastąpią za godzinę. 

Po wyjściu Poincare Briand przyjął Doumera. 

PARYŻ, 21.VI (Pat), Poincare zakomunikował dziennikarzom, że po- 
nowną konferencję z Briandem odbędzie o godz. 21 min. 30, przyczem do- 
dał że w dalszym ciągu jest do dyspozycji premjera Brianda. 

Briand o godz. 18 min. 30 przybył do pałacu elizejskiego i poinfor- 
mowal prezydenta republiki o przebiegu swych dzisiejszych konferencyj. 

Opuszczając pałac Elizejski, Briand powiedział dziennikarzom, że wie- 
czorem będzie jeszcze konferował z Poincare i że ma nadzieję, powierzoną 
mu misję utworzenia gabinetu pomyślnie zakończyć, albo dzisiaj późnym 
wieczorem, albo jutro rano. 

Oświadczenie Brianda. 
PARYŹ 21.VI (Pat.) Briand oświadczył przedstawicielom pracy, iż ra- 

no odbył przeszło godzinną konferencję z Poincrae z którym zobaczy się po- 
nownie w ciągu popołudnia. 

Sytuacja finansowa jest w danej chwili dominującą, oświadczył dalej 
Briand — i ona będzie miała decydujący wpływ na kierunek nowego gabinetu. 

Po wyjściu z Quai d'Orsay Poincare odbył narady z Peretem i Dergen- 
tem, który to fakt wskazuje jasno, iż Poincare ma objąć tekę finansów. 

  

panującysh w Niemczech. 
"96 procent głosujących za wywłaszczeniem. 

BERLIN, 21-VI (Pat). O ile można wywnioskować, w poszczegółnych 
okręgach wyborczych udział głosujących wyniósł od 60 do 65 proc. upraw- 
nionych do głosowania. 

BERLIN, g41-VI QPat). Dzisiejszy dzień plebiscytu w sprawie wywłasz- 
czenia byłej dyuastji, minął bez większych starć w Berlinie. 

BERLIN, 21-VI (Pat). Według dotychczasowych obliczeń, wzięło w 
plebiscycie udział około 40 proc. wyborców. Większy udział wykazują Ber- 
lin i Frankfurt nad Menem — ponad 68 proc., Lipsk i Drezno — 50 proc. 
Essen — 47 proc., Wrocław — 35 proc,, Brema — 80 proc., Opole — 24 
i pół proc. 

BERLIN, 21-V1 (Pat). Rezultaty 31 okręgach wyborezych: dotąd odda- 
no 18,197,552 za wywłaszczeniem, 480,449 przeciw i 467,828 nieważnych 
głosów. 

BERLIN, 21-VI (Pat). Listy plebiscytowe podpisało okołó 15,000,000 
osób. 

BERLIN, 21-V] (Pat). Tymczasowy wynik urzędowy ze wszystkich 
okręgów wyborczych jest następujący: 

Z ogólnej liczby 39,687,848 uprawnionych . do głosowania, głosowało 
15,584,821, 7 tego głosów uznano za nieważne 569,370 a 15,025,451 — za 
ważne. 

Za wnioskiem o wywłaszczenie głosowało 14,440,779, przeciwko 
584,672. Wobec tego wniosek lewicowy o wywłaszczenie byłych panu- 
jących upadł. 

Sprawą tą obecnie zajmie się Reichstag. 

Możliwość powtórnego plebiscytu. 
BERLIN 21-VI. (Pat). „Berliner Tageblatt“ pisze, że kanclerz Rzeszy 

dr. Marx rozpoczął obecnie rokowania z przywódcami stronnictw w celu 
wyjaśnienia kwestji ceł i zmian personalnych w rządzie, 

Jak wiadomo partje rządowe nie zdołały dotychczas porozumieć się co 
do rekonstrukcji gabinetu. 

Zapewne we wtorek zostanie zwołana Rada Ministrów, która zajmie 
się temi sprawami. Dziś wieczorem odbędą się w obecności kanclerza 
i poszczególnych ministrów międzyfrakcyjne obrady. Na konferencji tej zo- 
stanie poruszona kwestja wczorajszego plebiscytu. 

Prawdopodobnie koniecznem będzie przedłużenie obecnej sesji Reich- 
stagu poza przewidziany termin, to jest 3 lipca. Sprawą tą zajmie się kon- 
went senjorów. W każdym razie zarówno centrum jak i demokracja skłon- 
ne są jeszcze raz odwołać się do ludu. o ile rządowy projekt kompromi- 
sowy po przeprowadzeniu koniecznych w nim poprawek nie uzyska poparcia 
większości parlamentarnej. 

  

Doktór Witold Staniewicz ministrem 
Reform Rolnych. 

WARSZAWA, 21-VI (Pat.). Pan Prezydent Rzeczypospolitej na wnio- 
sek Prezesa Rady Ministrów prof. Bartla, postanowieniem z dn. 20 bm. 
zwolnił Kierownika M-stwa Rolnictwa : Dóbr Państwowych oraz Kie- 
rownika Reform Rolnych d-ra Józefa Reczyńskiego z kierownictwa Min. 
Reform Rolnych i zamianował ministcem Reform Rolnych d-ra Witolda 
Staniewicza docenta Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 

  

Swięto pieśni. 

Narzekania na niski stan kultury 
muzycznej w Polsce — a specjalnie 
we wschodnich województwach—sta- 
ły się tak częste — że nie robią już 
prawie silniejszego wrażenia. Jako 
Środek leczniczy podaje się najczę- 
Ściej prostą bardzo receptę polega- 
jącą na umuzykalnianiu przez stoso- 
wanie koncertów popularnych, de- 
mokratycznych ete, Tymczasem środ- 
ki te — jak mnie praktyka przeko- 
nała — nie potrafią skutecznie le- 
czyć — o ile nie są poparte przez 
zorganizowane jakieś środowisko, ja- 
kiem np. jest teatr śpiewny, stały 
zespół symfoniczny etc. Z drugiej 
strony — wątpię, by starsze pokole- 
nie mogło się doprawdy solidnie u- 
muzykalniė. Wydaje mi się to wprost 
wykluczone. 

Pamiętam, że za czasów mych w 
gimnazjum we Lwowie przy bardzo 
liberalnych (w stosunku do innych za- 

borów) warunkach pracy, śpiew był 
traktowanym jako przedmiot nadobo- 
wiązkowy — ale o tyle, że stał na 
pośledniejszem miejscu aniżeli np. 
gimnastyka. Chłopiec zajmujący się 
muzyką w gimnazjum i pragnący np. 
temu zawodowi się poświęcić, był u- 
ważany conajmniej za.., nienormalne- 
go. Ta właśnie atmosfera — że mu- 
Zyką np. zajmować się zawodowo 
„nie wypada* człowiekowi z t. zw. 
„Towarzystwa*—przyczyniła się wal- 
nie do dzisiejszego stanu rzeczy. 

W odrodzonej Polsce stan ten 
choć w części zrozumiano i dziś zwró- 
cono baczniejszą uwagę na muzycz- 
ne wychowanie dziecka w szkole. 
Poza godzinami obowiązkowymi śpie- 
wu, gdzie dzieciak znajduje niejed- 
nokrotnie wiele rozrywki i urozma- 
icenia — w ostatnim roku—z inieja- 
tywy Krakowa—rozpoczęto organizo- 
wać tzw. audycje muzyczne. Audycje 
polegają na tem, że dzieci otrzymują 
za drobną opłatę możność wysłucha- 
nia produkcji muzycznych organizo- 
wanych poza murami szkolnymi przez 
siły i zespoły fachowo muzyczne. 

W Wilnie Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego zwróciło należytą uwagę 
na tę ważną mojem zdaniem sprawą. 
W styczniu br. zorganizowano audy- 
cje, które odbywały się w Sali Miej- 
skiej raz w miesiącu. W ciągu krót- 
kiego — bo 4 miesięcznego okresu 
zapoznano dzieci ze wszystkimi pra- 
wie działami muzyki. Reprezentowa- 
ną była muzyka wokalna (pieść, arja), 
następnie instrumentalna a więc so- 
lowe: fortepian, skrzypce, wioloncze- 
la oraz zespoły chóralne (chór męski 
i żeński), kwartet smyczkowy oraz 
orkiestra symfoniczna. Komisja ar- 
tystyczna zorganizowana przy inspe- 
ktoracie szkolnym mojem zdaniem 
zupełnie słusznie największy nacisk 
położyła na produkcje instrumentalne. 
Wreszcie na jednym z poranków — 
pokazano dziatwie zasadnicze formy 
narodowych tańców jak mazura, ober- 
ka, kujawiaka i poloneza. W wykona- 
niu brały udział najwybitniejsze siły 
miejscowe, orkiestra symfoniczna, 
kwartet im. Moniuszki, chór semina- 
rjum żeńskiego i in. 

Każdy poranek poprzedzała pre- 

lekcja, wyjaśniająca w popularny spo- 
sób formy muzyczne. Doprowadzono 
tą drogą do form 3 częściowej pieśni 
(nocturn, polonez, ballada). Przyszły 
rok winien posunąć sprawę o wiele 
dalej, 

Wszystkie poranki obejmowały u- 
twory polskich kompozytorów, dwa 
poświęcono twórczości Chopina i Mo- 
niuszki, kierując się w tym wzglę- 
dzie faktycznym stanem rzeczy, oka- 
zującym, że w życiu dzisiejszego 
Wilna zbyt wielką rolę odgrywa mu- 
zyka rosyjska i to ta najbardziej 
szkodliwa bo popularyzacja bezwar- 
tościowa, romanse cygańskie oraz u- 
twory najsłabszych rosyjskich kom- 
pozytorów, 

W dniu 10 czerwca odbyły się 
zawody chórów poszczególnych szkół 
powszechnych. Zawody wykazały—jak 
ogromńy postęp zrobiono od zeszłe- 
go roku w dziedzinie właśnie umu- 
zykalnienia dziatwy. Dużą satysfakcję 
odczuwałem na widok kochanej mło- 
dzi — złożonej ze wszystkich warstw 
społecznych, złączoną  przepotężną 
siłą muzyki w jedno! A czyż łączy 
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Życiorys p. Ministra 
Dr. W. Staniewicza. 

Projesor Witold Staniewicz, mia- 
nowany wczoraj Ministrem Reform 
Rolnych urodził się w Wilnie w ro- 
ku 1888. 

W 1906 roku po ukończeniu 2-go 
Gimnazjum Wileńskiego, p. Stanie- 
wicz przeniósł się na studja uniwer- 
syteckie do Krakowa, gdzie w 1911 
roku uzyskał na wydziale filozoficz- 
nym dyplom i doktorat. Z Krakowa 
wyjeżdża na studja rolnicze i ekono- 
miczne do Monachjum. gdzie w 1918 
roku uzyskuje na tamtejszym rolni- 
czym wydziale w Politechnice dyplom. 
Po odbyciu podróży naukowej po 
Europie p. Staniewicz wrócił do 
Kraju i osiadł na roli we własnym 
majątku w Ginejeiszkach pow. Troc- 
kiego — gospodarując tam aż do ro- 
ku 1918. W tym czasie wciela prak- 
tycznie w życie zdobytą wiedzę i 
poświęca się pracy społecznej. 

W połowie tegoż roku odrywa 
się od swych prac i wstępuje w sze- 
regi samoobrony wileńskiej, zorgani- 
zowanej przez P.O. W., której jeszcze 
dawniej był członkiem, 

- W okresie od 1 maja 1919 r. do 
1 lipca 1920 r. piastuje godność sta- | 
rosty pow. Trockiego — po tem zno- 
wu wstępuje w szeregi armji wy- 
różniając się na polu walki, jako 
oficer linjowy i zdobywa krzyże: 
„Virtuti Militari* i „Walecznych*. 
Po wojnie bolszewickiej rozkazem 
naczelnych władz wojskowych, p. Sta- 
niewicz otrzymuje przydział do szta- 
bu Nacz. Dow. Wojsk Litwy Środ- 
kowej — jako szef Kancelarji i adju- 
tant gen, Żeligowskiego. 

Po zorganizowaniu Uniwersytetu 
Stefana Batorego p. Staniewicz rekla- 
mowany jest z wojska przez władze 
uniwersyteckie, które ofiarowały mu 
stanowisko asystenta. 

Rok 1922 porywa dzisiejszego 
Ministra w wir prac polityczno-spo- 
łecznych, które kontynuuje zresztą 
bez szkody dla swego urzędu, W 
tymże roku zostaje obrany posłem 
do Sejmu Wileńskiego. W 1928 r. 
oderwawszy się od polityki uzyskuje 
habilitację w Szkole Głównej Gospod. 
Wiejskiego w Warszawie z polityki 
agrarnej, poczem w 1924 r. jak do- 
łcent ma obowiązujące wykłady na 
wydziale prawnym (ustawodawstwo i 
polityka agrarna) i rolnym (ekonomja 
ogólna i rolnicza) Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego w Wilnie. 

-" Miesiące zimowe w 1925 r. p. 
Staniewicz spędził w Szwajcarji, gdzie 
pracował w sekretarjacie związków 
włościańskich u prof. Laura i w mię- 
dzynarodowym instytucie Rolniczym 
Ziemian. W końcu maja br. Politech- 
nika we Lwowie zarezerwowała głoś- 
nemu już na polu naukowem—dzisiej- 
szemu Ministrowi, katedrę ekonomi- 
ki rolniczej na r. 1926-27. 

Do ostatniej chwili p. Staniewicz 
oddaje się pracy naukowej i społecz- 
nej, będąc zarazem od stycznia r. b. 
redaktorem „Tygodnika Rolniczego" 
i od tego czasu redaktorem działu 
gospodarczego w „Kurjerze Wileń- 
skim“, P. Staniewicz wyróżnia się 
nietylko wielką wiedzą fachową, w 
dziedzinie nauk ekonomicznych i po- 
lityki agrarnej, lecz zarazem głę- 
bokim doświadczeniem  życiowem, 
mozolnie pogłębianem przez ciągłość 
pracy i studjów naukowych, lecz 
i niemniej bystrością umysłu i pra- 
wością charakteru, które przy wro- 
dzonej energji czynią zeń pierwszo- 
rzędną siłę, w skomplektowanym zu- 
pełnie teraz gabinecie profesora 
Bartla. 
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coś bardziej jak wspólne przeżycie 
śpiewacze? Akcja kuratorjum szkol- 
nego winna być silnie popartą przez 
całe społeczeństwo. Smiem bowiem 
twierdzić, że można zupełnie dokład- 
nie kulturę społeczeństwa mierzyć 
stopniem jego umuzykalnienia! 

W niedzielę 18 odbyły się w o- 
grodzie Bernardyńskim zawody wy- 
szczególnionych na czwartkowym kon- 
kursie chórów. Występ na wolnym 
powietrzu, w niekorzystnych warun- 
kach akustycznych powiódł się całko- 
wicie, 

W końcu czujęjjsię w obowiązku 
wymienić te osoby, które przyczyniły 
się swoją cichą spokojną pracą do 
tak pięknego rezultatu jakiego byłem 
świadkiem. Duszą organizacji jest pp. 
Gawrońska i inspektor Wojnowski, 
kierownicy chórów wyróżnionych pp. 
Dąbrowska, Leukowska,  Mackiewi- 
czówna, Ranuszewiczowa oraz pp. 
Grzywiński, Plich, Źebrowski. Oto 
grońo ludzi, wykuwających fundamen- 
ta pod kulturę muzyczną przyszłych 
pokoleń. 

Dr. Tadeusz Szeligowski, 
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Zycie gospodarcze. 
Kronika krajowa. 

W sprawie spławu drzewa polskie- 
go Niemnem. 

Gdańskie czasopismo „Holzexpor- 
teur* przytacza bardzo ciekawe wy- 
jaśnienie Ministerjum Rolnietwa i 
Dóbr Państwowych odnośnie stano- 
wiska Polski wobec kwestji spławu 
drzewa Niemnem. 

Brzmi ono jah następuje: 
„Ministerjum Rolnietwa i D. P. 

komunikuje w sprawie stanowiska 
Polski wobec kwestji spławu drew- 
na na Niemnie, co następuje: 

Wydane przez rząd litewski 
przepisy co do spławu drewna na 
Niemnie, mające być rzekomo wy- 
konaniem postanowień konwencji 
kłajpedzkiej pozbawione są dla 
handlu drzewnego, zarówno pol- 
skiego, jak i tranzytowego przez 
Polskę, wszelkiego znaczenia prak 
tycznego, jako regulujące jeden 
tylko fragment zagadnień, związa- 
nych z kwestją wolnego obrotu 
drewnem przez terytorjum Litwy. 

W szczególności nieodłącznem 
od należytego kształtowania się 
stosunków handlowych między 
Kłajpedą, a ciążącemi do niej go- 
spodarczo terenami, jest umożli- 
wienie komunikacji kolejowej oraz 
podjęcie w ograniczonych choćby 
rozmiarach stosunków konsularnych 
między Polską a Litwą. 

Nadto zarządzenia litewskie, 
wydane drogą jednostronnego roz- 
porządzenia i mogące być w każ- 
dej chwili w ten sam sposób uchy- 
lone, nie mogą być również i pod 
względem formalnym uznane za 
wypełnienie konwencji  kłajpedz- 
kiej. 

Rząd polski, świadomy obopól- 
nych korzyści, jakie wypłynęłyby dla 
obu stron przez podjęcie wymiany 
handlowej materjałami drzewnemi 
między Kłajpedą a Polską, nadal 
gotów jest do rozwiązania tej 
sprawy w sposób rozsądny i zgod- 
ny z zawartemi umowani między- 
narodowemi. 

Niewątpliwie zupełny zanik zna- 
czenia Kłajpedy, jako portu drzew- 
nego, oraz postępujące ciągle do- 
stosowanie się ciążących do Niem- 
na polskich terenów leśnych do 
nowych dróg wywozowych z pomi- 
nięciem Kłajpedy oraz stale, w 
najtrudniejszych nawet warunkach, 
wzrastający wywóz drewna 2 Pol- 
ski, uprzytomni czynnikom rządo- 
wym litewskim beznadziejność kon- 
tynuowania samobójczej polityki 
izolacji swego portu od naturalnych 
jego podstaw i skłoni do stanowi- 
ska bardziej pojednawczego*. 

Kronika miejscowa. 

Wycieczka Rolnicza. 

Dnia 22 czerwca r. b. wyjeżdża Z 
Wilna wycieczka rolników do Poznań- 
skiego, Liskowa i na Pomorze. Wy- 
cieczka zwiedzi cały szereg wzoro- 
wych gospodarstw, jak również za- 
pozna się z tamtejszą organizacją 
spółdzielczości. Mając jednocześnie i 
zadania krajoznawcze, wycieczka zwie- 

dzi polskie morze w Gdyni. Rozumie- 
jąc doniosłość zapoznania się naszych 
rolników z wysokim stanem, rolnictwa 
Wielkopolski, Sejmiki powiatowe zde- 
cydowały się wysłać na swój koszt 
po kilku wzorowych gospodarzy. 

Czas trwania wycieczki 2 tygodnie, 

Zaliczka na poczet podatku prze- 
mysłowego. 

Wileńska lzba Skarbowa przypo- 
mina płatnikom podatku przemysło- 
wego, że w dniu 15 czerwca b. r. u- 
płynął już odroczony o jeden mie- 
siąc termin płacenia zaliczki za I 
kwartał na poczet podatku przemy- 
słowego od obrotu na rok 1926. 

Zaliczka ta wynosi: 
na rzecz Skarbu 2/5 części kwoty 

podatku państwowego, wymierzonego 
za II półrocze 1925 r. i 

na rzecz samorządu — 1/4 część 
podanych wyżej 2/5 części podatku 
wymierzonego na rzecz Skarbu za II 
półrocze 1925 r. 

Ponieważ Ministerstwo Skarbu po- 
leciło Urzędom Skarbowym przystą- 
pić z dniem 16 czerwca b. r. do 
przymusowego ściągania tej zaliczki, 
leży więc w interesie płatników, 
przed zgłoszeniem się sekwestratora, 
wpłacić przypadającą sumę do Kasy 
Skarbowej i uniknąć w ten sposób 
kosztów egzekucyjnych, a po 29 
czerwca r.b. również i kary za zwłokę. 

Znaczna poprawa naszego bilansu 
handlowego. 

W roku bieżącym największą nad- 
wyżkę wywozu nad przywozem wyka- 
zał miesiąc luty, dając nadwyżkę war- 
tości około 80 mil. zł. W marcu i 
kwietniu bilans handlowy, jakkolwiek 
również nadwyżkę wywozu wykazał, 
kształtował się jednak gorzej. Dopie- 
ro maj dał nieoczekiwanie dodatnie 
rezultaty, przewyższając nadwyżkę w 
stosunku do kwietnia o 18 mil. zło- 
tych, a dorównując ogólnej sumie 
nadwyżki uzyskanej w lutym. Wobec 
tego, że rozpoczyna się intensywniej- 
szy eksport jaj i niektórych jeszcze 
artykułów wywozowych, należy się 
spodziewać, że bilans czerwcowy bę- 
dzie jeszcze korzystniejszy dla pań- 
stwa. 

Sprostowanie. 

W sprawozdaniu z konferencji In- 
stytutu Badań Stanu Gospodarczego 
Ziem Wschodnich w Wilnie zamiesz- 
czonem w niedzielnym numerze, 
opuszczone zostały nazwiska pp. se- 
natora Krzyżanowskiego, prof. Mar- 
szałkowicza i dyr. Milkiewicza, wy- 
branych również do komisji organi- 
zacyjnej autonomicznego oddziału 
wileńskiego, co niniejszem  prostu- 
jemy. 
ini ii ii iii 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
21-VI r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż _ kupno 

Dolary St. Zjedn. 10,00 10,02 9,98 
Funty szterlingi 48,75 48,87 48,63 

li. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srehrne 3.43 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 21-VI 
płacono za dolar 10,20 

  

О. ЛМ Bieliński historyk Dni- 
wersyleti wileńskiego. 

(Wspomnienie posmiertne). 

Niepostrzeżenie i nieznacznie dla 
szerszej publiczności przybyły do Wil- 
na zwłoki człowieka, który Wilno u- 
kochał, długie lata tu przebywał i ja- 
ko owoce swego umiłowania dał nam 
trzytomowe dzieło „Uniwersytet Wi- 
leński" wydane w 1899 i 1900 roku 
w Krakowie. D-r Józef Bieliński z 
Kujaw rodem, po odbyciu naukowych 
studjów medycznych w Warszawie, 
osiadł w Wilnie w roku 1873 jako 
lekarz wojskowy i' szybko wszedł w 
bliski i serdeczny stosunek z tutej- 
szem społeczeństwem. Oddany pra- 
com literacko-bibliograficznym, jako 
bibliotekarz Tow. Lekarskiego wileń- 
skiego uporządkował książki i archi- 
wa Towarzystwa, które go na człon- 
ka honorowego w 1892 r. obrało. 
Później podróżował i pracował zawo- 
dowo D-r Bieliński w Persji, lecz nie- 
bawem osiadłszy w Warszawie oddał 
się pracy literacko-naukowej, której 
owocem było 40 tomów książek, jako 
to: Stan nauk lekarskich za czasów 
wileńskiej Akademii medyczno-chirur- 
gicznej. „Stan nauk matematyczno-fi- 
zycznych za czasów Wszechnicy wi- 

kiej”, „Reformę uniwersytetu wi- 
żeńskiego i szkół jemu podwładnych 
za rektora Twardowskiego", oraz wy- 
żej wspomniany „uniwersytet wileński 
i szubrawcy wileńscy". 

Ponieważ jako lekarz wojskowy 
nie mógł podpisywać -swych prac 
wydawanych przeważnie w Krakowie, 

podpisywał się Szeliga. Ogłosił do- 
kumćnty urzędowe odnoszące się do 
procesu Filaretów, wogóle pracował 
kilkadziesiąt lat z. najszczerszą dla 
Wilna życzliwością za swego tu po- 
bytu i później w Warszawie, nie tra- 
cąc z naszem miastem kontaktu. Po- 
zostając w Ścisłej przyjaźni z ś. p. 
Tadeuszem Wroblewskim, był po- 
niekąd współtwórcą Bibljoteki tego 
imienia, gdyż zbiory jego weszły, 
zakupione przez p. Wróblewskiego do 
księgozbioru przy Placu Napoleona. 

Uniwarsytet Wileński, chcąc uczcić 
pamięć swego historyka, złożył Mu 
pośmiertny hołd na dziedzińcu Uni- 
wersytetu, gdzie wygłosili mowy pro- 
fesorowie: Massonius i Trzebiński 
poczem, po nabożeństwie w kościele 
św. Jana, odprowadzono ciało zmar- 
łego na cmentarz Bernardyński. 

Tam przemawiali kolejno: prez, Tow. 
Przyjaciół Nauk od tegoż Tow. Dr. Za- 
horski, Dr. Opoczyński od Tow. Lekar- 
skiego i Dr .Węsławski od „Szubraw- 
ców*, tego długoletniego Stowarzyszej 
nia, stworzonego|przez $. р. Т. Wrób- 
lewskiego, które wepoce najcięższej 
niewoli rosyjskiej było w Wilnie jedyną 
istotą ducha polskiego, zasilaną przez 
ludzi takich jak śŚ. p. T. Wróblewski 
i p. Bieliński. a 

Mały udział w pogrzebie inteli- 
gencji wileńskiej, Smutnie Świadczy 
o stałej obojętności „tutejszej* nawet 
względem tych ludzi, którzy jak Ś. p. 
Bieliński położyli nieśmiertelne za- 
sługi względem naszego miasta, i tak 
je ukochali, że tu pragnęli być po- 
chowani. hr. 

  

RJ E R LEE! 

2 Państw Baltyckich. 
Wizyta prezydenta Finlandji 

w Rydze. 

RYGA 21-VI (Pat). Dziś przybył 
do Rygi Prezydent Rebubliki fin- 
landzkiej Relander celem oddania 
wityty oficjalnej prezydentowi Łotwy. 

Z ZAGRANICY. 
Powodzenie polskiej sztuki ludowej 

na wystawie w Sztokholmie, 

SZTOKHOLM, 21-VI. Pat. Dział 
polski na Targach Bałtyckich przez 
cały czas trwania wystawy, wzbudzał 
wielkie zainteresowanie publiczności 
szwedzkiej. Wszystkie eksponaty 
sztuki ludowej zostały rozsprzedane. 

  

Wczoraj o godzinie 12 m. 30 od- 
był się w sali kina Heljos wiec zwo- 
łany przez miejscową P.P.S. w spra- 
wie rozwiązania teraźniejszej Rady 
Miejskiej. 

Na wstępie obrad poseł P. P. 8. 
Niedziałkowski wygłosił referat na 
temat obecnej sytuacji politycznej w 
Polsce. W referacie swym podkreślił, 
iż obecny Sejm musi być rozwiązany, 
gdyż nie jest on wyrazicielem opinii 
publicznej. Jednakże P.P.S. jest zą- 
sadniczo przeciwną udzielania obee- 
nemu rządowi jakichkolwiek pelno- 
mocnictw, po za pełnomocnictwami 
budżetowymi, które są koniecznością, 
gdyż bez tych pełnomocnictw rząd 
nie mógłby już z dniem 1 lipca 
ściągać podatków. Co się tyczy zmia- 
ny konstytucji to zdaniem mówcy 
zmianę tę winien przeprowadzić 
przyszły sejm, który zostanie wy- 
brany po rozwiązaniu obecnego 
Sejmu. 

Przewodniczący otwiera obrady 
nad właściwym porządkiem dziennym, 
i udziela głosu p. inż, Czyżowi. Po- 
wstaje hałas i tumult, Zgromadzeni 
domagają się dopuszczenia do głosu 
inż. Godwoda. W rezultacie po uspo- 
kojeniu zebranych do głosu dochodzi 
p. inż. Czyż, z tem, iż po nim ma 
przemawiać inż. Godwod. 

P. Czyż kreśli przed słuchaczami 
bezhołowie gospodarki miejskiej, Ma- 
gistrat sam nie wie, co się u niego 
dzieje, nie mówiąc już o tem, że 
miasto jest dla niego „tabula rasa", 
Do czego się tylko Magistrat weźmie 
wszystko spartaczy. I tak po długich 
obradach i naleganiach ze strony 
społeczeństwa Magistrat w ubiegłym 
roku zabrał się do założenia nowych 
bruków. Jak on te bruki zakładał, 
nie trzeba wspominać, każdy prze- 
chodzień widział bezplanowość w tych 
robotach. Po pewnym czasie bruki 
zostały założone, Ale nie minął ty- 
dzień rozrzucono je by zakładać 
kable. Po założeniu kabli ustawiono 
znowu bruki, by po tygodniu rozrzu- 
cać je z powrotem, dla przeprowa- 
dzenia kanalizacji, Obecnie zachodzi 
potrzeba zaprowadzenia prądu zmien- 
nego — znowu więc będzie się łamać 
chodniki i bruki. Gdzie więc jest tu 
jakaś planowość w gospodarce miej- 
skiej. 

Pozatem obecna Rada Miejska, 
Magistrat wybrane zostały pod ha- 
słem przyłączenia Wileńszczyzny do 
Polski. Teraz więc kiedy to hasło 
zostało zrealizowane Rada Miejska 
i Magistrat powinny się rozwiązać. 
Gdyby bowiem obecna rada miejska 
była wybierana dla prowadzenia pla- 
nowej gospodarki, obecni ojcowie 
miasta, nigdyby nimi nie byli. 

Po p. inż. Czyżu, zabrał głos p. 
inż. Godwod, który wskazał na anty- 
demokratyczność obecnych ojców 
miasta. Podatki w wielu wypadkach 
płacą równe bogaci i biedni. 1 cóż 
ma miasto za to że płaci takie wy- 
sokie podatki, W Warszawie miesz- 
kańcy płacą 35 złotych podatku ma- 
gistrackiego od osoby, w Wilnie o- 
koło 82 zł, Ale Warszawa ma tram- 
waje, Środki lokomocji, ulice w do- 
brym stanie, parki, teatry i t. d. A 
cóż ma Wilno? Nie. Ten stan rzeczy 
jest winą tylko obecnego Magistratu, 
który jest niezdolny do prowadzenia 
racjonalnej gospodarki i dlatego czas 
najwyższy by sławetni rajce miasta 
poszli na zieloną trawkę, odając rząd 
grodu w inne—więcej powołane ręce. 

W końcu uchwalono rezolucję do- 
magającą się rozwiązania rady miej- 
skiej, rozpisania nowych wyborów 
i oddanie do czasu nowych wyborów 
Magistrat pod administrację komisa- 
rza komunalnego. (zdan) 

  

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 
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Našladuje sie 
tylko istotnie dobre. 

w handlu našladownictwa lubianej 

namiastki kawy ziarnistej „ENRILO" 

w takich samych kostkach i podobnych ety- 

Prosimy przeto zwažač przy zakupywaniu 

szczególnie na nazwę „Enrilo” z znakiem 

ochronnym „młynek do kawy” i miano 

wyłącznych wytwórców. 

Henryka Francka Synowie 
S. A. 

Skawina - Kraków. 

inaczej bowiem nie otrzyma Pani znanego . 

wyśmienitego towaru jakościowego ! 

      
    

   
   
    

   
   

Tak pojawiły się obecnie 

KRONIKA. 
  Dziś: Paulina P. W. 

"29 Jutro: Zenona M. 

czerwca | Wschód słońca---g. 2 m. 44 
Zachód „  £.7 m.57       

Teatr i muzyka. 
— Dzisiejszy koncert symfoniczny pod 

dyr. M. Erdenko. Dziś w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim odbędzie się Wielki Koncert 
symfoniczny, poświęcony utworom P. Czaj- 
kowskiego. Po raz pierwszy ukaże się w 
Wilnie jako dyrygent — znakomity skrzy- 
pek-wirtuoz M. Erdenko. Program składa 
się z wybitniejszych kompozycji P. Czajko- 
wskiego: 5-ta symfonja E-moll, Serenade 
melancholique w wykonaniu M. Erdenko, 
Serenada na instrumenty smyczkowe; Elegja 
i walc. Zakończy wspaniała uwertura „Ro- 
meo i Julja*. W koncercie tym M. Erdenko 
wystąpi również jako solista, wykonując sze- 
reg najpiękniejszych kompozycji Czajko- 
wskiego. Zapowiedź koncertu, poświęcone- 
go utworom Czajkowskiego, iak również 
udział M. Erdenko, jako dyrygenta i soli- 
sty, wywołała wielkie zainteresowanie wśród 
publiczności. Ceny biletów: wejście—1 zł., 
miejsca rezerwowane — 2 zł., ulgowe —50 
gr. Początek o g. 8-ej wiecz. Celem uni- 
knięcia natłoku publiczności — kasy będą 
uruchomione od g. 5-ej pop. 

URZĘDOWA 

— W sprawie kąpieli rzecznych. 
Komisarz Rządu na m. Wilno podaje 
do wiadomości ogólnej, że kąpiele 
rzeczne w obrębie m. Wilna dozwolo- 
ne są wyłącznie w zakładach kąpielo- 
wych oraz w następujących miej- 
scach: 

Mężczyznom w Zwierzyńcu poni- 
żej „Sport-Plaży* i na brzegu Snipi- 
skim powyżej plaży Antokolskiej. 

Kobietom — na brzegu Zwierzy- 
nieckim powyżej mostu zwierzyniec- 
kiego naprzeciw tartaków. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Maturzyści średnich szkół w 
Wilnie, którzy w roku bieżącym 0- 
trzymali świadectwa dojrzałości. 

(Dalszy ciąg). 
Z gimnazjum państwowego im. Kr. 

Zygmunta Augusta: 
"Baranowski Robert, Babieki Sta- 

nisław, Benjasz Wacław, Bobolewski 
Czesław, Bisek Piotr, Chmielewski 
Henryk, Chajdajewski _ Marjan, 
Chwiedźko Kazimierz, Danielewicz 
Tadeusz, Dąbrowski Wojciech, Dzie- 
wulski Romuald, Dobrowolski Dymitr, 
Forkiewicz Władysław, Grygiel Piotr, 
Grabowski Juljusz, Galczyński Euge- 
njasz, Grzymałło Edward, Harasimo- 
wicz Kazimierz, Jankowski Bohdan, 
Jankowski Ryszard, Jaguczański Zyg- 
munt, Jastrzębski Jerzy, Jaiisohn Kd- 
ward, [Iwaszkiewicz Edward, Jocz 
Stefan, Józefowicz Wiesław, Kapu- 
ściński Ludwik, Karczewski Ignacy, 
Kardis Jan, Kieturakis Zdzisław, Kie- 
zuk Wojciech, Kozak Michał, Kozłow- 
ski Aleksander, Krzyżanowski Wi- 
told, Letowt Kazimierz, Łapnina 
Franciszek, Łokuciejewski Tadeusz, 
Malinowski Władysław, Markiewicz 
Józef, Markiewicz Władysław, Mont- 
wiłł Antoni, Medyński Henryk, Miko- 
sza Czesław, Mancze Rudolf, Mora- 
czewski Bohdan, Mineyko Bronisław, 

Mohl Zygmunt, Nowodworski Witold, 
Nielubszye Grzegorz, Niedzialkowski 
Jan, Opoczyński Tadeusz, Obieziersk- 
Mieczysław, Ordyłowski Jerzy, Perzai 
nowski Stanisław, Palczewski Henryk, 
Pawłowski Ludwik, Paciulewicz Sta- 
nisław, Popławski Adolf, Przegaliń- 
ski Aleksander, Raczko Polikarp, Ra- 
dołowicz Roman, Rajszys iktor, 
Ruciński Józef, Radziński Antoni, Ru- 
siecki Edward. Rudziński Witold, Sar- 
naker Saul, Sakowicz Wiktor, Syp- 
niowski Jan, Szczawiński Stanisław, 
Sołtan-Pereświat Lucjan, Szadziewski 
Antoni, Szezerbo Antoni, Szczepański 
Zygmunt, Szyszko Mieczysław, Stefa- 
nowicz Antoni, Slipikowski Jan, Smi- 
ielski Jerzy, Balmanowicz Leon, 

Święcicki Józef, Taraszkiewicz Hen- 
ryk, Wrześniowski Zdzisław, Wiszniew- 
ski Jerzy, Wilkowski Jerzy, Zabłoc- 
ki-Sawicz Kazimierz, Zalewski Ste- 
fan, Zalewski Jerzy, Zapaśnik Józef, 
Zdziennicki Wacław, Zarzycki Bohdan, 
Zgorzelski Czesław, Zgorzelski Wa- 
lerjan, Ziemacki Jerzy, Zwoliński Ste- 
fan i Żak Antoni. () 

D. n. 
WOJSKOWA 

— Powolanie na 8 tygodniowe 
wyszkolenie wojskowe. Wileūskie 
P.K.U. przystąpiło do rozsyłania kart 
powołania do nauczycieli publicznych 
szkół powszechnych urodzonych w 
latach 1901, 1902 i 1903, zaliczonych 
do rezerwy na podstawie art. 111 
ustawy o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej z dnia 23 maja 
1924 roku, względnie na podstawie 
art. 70 tymczasowych przepisów o 
powszechnej służbie wojskowej. 

Wyszkolenie trwać będzie 8 tygod- 
ni począwszy od 5 lipca br. 

Uchylającym się od odbycia wy- 
szkolenia, na podstawie $ 642 rozpo- 
rządzenia wykonawczego do ustawy 
o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej, grozi niezależnie od odpo- 
wiedzialności karnej, natychmiastowe 
wcielenie do wojska, celem odbycia 
18 miesięcznej służby. (I) 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Doroczne zebranie Tow. Przy- 
jaciół Nauk. We wtorek dnia 22 
czerwca o godz. 7-ej w, w gmachu 
Tow. Przyjaciół Nauk przy ul. Lele- 
wela Nr 8 odbędzie się doroczne 
walne zgromadzenie T-wa, na które 
zarząd wszystkich członków najusil- 
niej zaprasza. 

Porządek zebrania obejmuje mię- 
dzy inn. wybór honorowych członków 
T-wa i zarządu na r. b. 

SAMORZĄDWA. 

— Ze zjazdu wójtów i pisarzy 
gminnych pow. Wileńsko-Trockiego. 
W dniu wczorajszym odbyło się w 
starostwie powiatu Wileńsko - Troc- 
kiego posiedzenie zjazdu wójtów i pi- 
sarzy gminnych powiatu Wileńsko- 
Trockiego. 

Omawiano szczegółowo sprawę wy- 
dawania przez poszczeg ólne urzędy 
gminne zaświadczeń weterynaryjnych
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w myśl najnowszej w tej kwestji u- 

stawy. Pouczono zebranych, jak mają 

przeprowadzić techniczną stronę wy- 

dawania tych zaświadczeń, jak mają, 

doprowadzić do uporządkowania ryn- 

ków, które w swej dotychczasowej 

organizacji pozostawiają wiele do ży- 

ezenia. 
Po uzgodnieniu zdań w sprawie 

ewentualnej budowy rzeźni powiato- 

wej wydelegowany przez - Sąd Okrę- 

gowy w Wilnie komornik pouczył 

wójtów i pisarzy gminnych, jak mają 

egzekwować podatki i w jakich wy- 

padkach mogą oni zastosować wzglę- 

dem zalegającego w opłacie podat- 

ków licytację, omawiając szczegóło- 

wo techniczną stronę przeprowadze- 

nia licytacji. 
Delegat T-wa wzajemnych Ubez- 

pieczeń p. Krajewski nakłaniał ze- 

branych do zakładania w swoich gmi- 

nach ochotniczych straży pożarnych, 

przyczem referat w tej sprawie wy- 

głosił członek Wydziału powiatowego 

sejmiku -Wileisko-Prockiego p. Dale- 

wicz, ktory podniost znaczenie takich 

straży pożarnych. 
W końcu omówiono sprawę zakła- 

dania w poszczególnych gminach jak- 

największej ilości warsztatów tkac- 

kich, co ma wielkie znaczenie dla 

gmin pow. Wileńsko-Trockiego, które 

pod względem uprawy Inu nie są W 

tyle za innymi powiatami Wileń- 

szczyzny. : 

Po skończonych obradach zebrani 

pod przewodnictwem starosty p. Wi- 

leńsko<Trockiego udali się gremjal- 

nie do zakładów tkackich p. Emmy 

Dmochowskiej, gdzie zarząd warszta- 

tów czynił zebranym pokazy prak- 

tyczne warsztatów. Na tem zakończo- 

no obrady zjazdu wójtów i pisarzy 

gminnych. (2) 

OPIEKA SPOLECZNA 

— 13432 złotych dla bezrobot- 

nych wypłacił Zarząd Obwodowy 

Funduszu Bezrobocia w ciągu ubie- 

głego tygodnia dla 1223 osób w for- 

mie zasiłków doraźnych i ustawo- 

wych. Z 
— 4(280 złotych doraźnej pomo- 

cy dla rodzin bezrobotnych znajdu- 

jącym się w rozpaczliwem położeniu 

materjalnem wypłacił Magistrat w u- 

biegłym miesiącu. (z) 

— 36283 zł. dla instytucyj do- 

broczynnych wypłacił Magistrat. 

Magistrat m. Wilna wypłacił instytu- 

cjom dobroczynnym m. Wilna 19386 

złotych jako subsydjum za miesiąc 

maj i 16897 złotych jako resztę na- 

leżności za miesiąc maj. (z) 

— 24000 złotych na kuchnie lu- 

dowe dla bezrobotnych wypłacił Ma- 

gistrat m. Wilna, przyczem, 17.000 

złotych jako należność za m. maj i 

1000 złotych a conto miesiąca czer- 

wca. (2) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— 5235 bezrobotnych w Wilnie 

było na ewidencji P. U. P. P. w dniu 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia 

Doris Kenyon, Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22 
— 

Zajmująca trešč! 

Wspaniala gra! 

Baczność! 12 starych I!!! ak aa fasonów 

KAPELUSZY iilcowych i słomkowyc 

J. LAMA 
obok kościoła św. Kazimierza (wejście z bramy), 

Tylko w specjal- 
nym zakładzie 

  

Przedstawicielstwo: 
RUDNICKA 25, telefon 3-78. s61 

Dziś premjera! Ostatnia nowość! 
Urocza ulubiennica publiczności 

oraz Nilson Guy 

HONOR RODZINY 
NAUCZYCIELKA 
francuskiego, angiel- 
skiego wyjedzie na 
letnią posadę w przy- 
zwoitym ziemiańskim 
domu. 
umowy. 
szawa, Krucza 5 m. 25 

Nauczycielka. 588 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, 

Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, przy 
ul. Zamkowej M 15, zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, iż w d. 24 czerwca 1926 r. o godz. 12 
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wczorajszym. W ciągu więc tygodnia 
bezrobocie w Wilnie wzrosło o 18 
osób. (z) 

— W sprawie płac robotników 
zajętych przy robotach miejskich. 
Na konferencji w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim w dniu wczorajszym, w 
której wzięli udział: Naczelnik Wydzia- 
łu Bezpieczeństwa, Naczelnik Wydzia- 
łu Pracy i Opieki Społecznej, Naczel- 
nik Oddziału Budownictwa Okr. Dyr. 
Robót Publicznych, Prezydent m. Wil- 
na, Inspektor Administracyjny i In- 
spektor Pracy XII Okręgu, omawiana 
była poruszona przez Komisję Zwią- 
zków Zawodowych sprawa zwiększe- 
nia płacy robotników zatrudnionych 
przy robotach magistrackich z kredy- 
tów rządowych. 5 

Komisja wyraziła następującą O- 

pinję: 
1. Należy ustalić zasadę, że płace 

na tych robotach inwestycyjnych win- 
ny odpowiadać najniższym przecięt- 
nym płacom, istniejącym na miejsco- 
wym rynku pracy dla odpowiednich 
kategoryj robotników, i nie powinny 
być niższe od tych płac. 

2. Należy wprowadzić na robotach, 
większe zróżniczkowanie płac w zale- 
żności od wydajności pracy, przy Za- 
stosowaniu prac akordowych, gdzie 
to jest możliwem ze względów tech- 
nicznych. 

3. Jako najniższą płacę, dla robo- 
tników niewykwalifikowanych, nieprzy- 
uczonych i świeżo przyjętych na ro- 
boty należy przyjąć 3 zł. dziennie. 
Płaca poszczególnych robotników o 
większej wydajności pracy — winna 
być odpowiednio większą. (z) 

Z POCZTY.. 

— Urlop prezesa Wil. Dyr. Poczt 
i Telegrafów. Prezes Wileńskiej Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów p. Popowicz 
z dniem 1 lipca 1926 r. wyjeżdża na 
6 tygodniowy urlop. W czasie jego 
nieobecności zastępować go będzie 
dotychczasowy wiceprezes dyrekcji p. 
inżynier Ciemnołoński. (z) 

U BIALORUSINOW 

— „Narodnaja Sprawa“. Organ 
komunizującej „Hramady“, — „Bietar. 
Sprawa“ na skutek jakichš osobliw- 
szych  kombiracji redakcyjnych, za- 
kończył swą egzystencję na Nr. 18 z 
dnia 16-VI. 

Zaś już w sobotę 19-VI zluzowało 
go nowe wydawnictwo tejże grupy p. 
“ comin Sprawa* (Sprawa Lu- 
u). 

Jako redaktor odpow. podpisuje 
to pismo niejaki T. Kraczyna. 

— Kalendarze białor. Wydawcy 
białor. przystąpili już do układania 
kalendarzy białor. na rok 1927. 

Będzie ich trzy: 1) zdzierany, 2) 
książkowy i 3) ścienny. (—n) 

SPRAWY __ ŻYDOWSKIE. 

— „Balladyna* Słowackiego, a 
gimnazja żydowskie. W związku z 

Lloyd Hughes 

przerabianie 

damskich 
i męskich 

ulica Wielka Nr 52/54 
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w dramacie życiowo- 
sensacyjnym w 8 akt. 

WE L>FaN=S 

mającą być zrealizowaną kulturalną 
autonomją dla mniejszości narodo- 
wych znany działącz oświatowy i 
publicysta, ukrywający się pod pseudo- 
nimem H. Tatarin zamieścił w „Wil- 
ner Togu* artykuł, w którym omawia 
znaczenie gimnazjów z językiem wy- 
kładowym żydowskim dla kultury na- 
rodowej, zaznaczając jednocześnie że 
gimnazja te kładą nacisk na pozna- 
nie swych uczniów z kulturą i twór- 
czością sąsiadów i współobywateli. 

Autor artykułu zachwyca się 
przedstawieniem „Balladyny" Słowac- 
kiego odbytem niedawno w żyd. gim- 
nazjum realnem i wyraża swój po- 
dziw dla dzieci żydowskich z ghetta, 
które w ciągu krótkiego czasu opano- 
wały w zupełności język polski, 
zdradzając w dodatku wielkie zrozu- 
mienie wzniosłego romantyzmu jed- 
nego z żrzech wieszczy polskich. 

P. Tatarin zaznacza, że szkoda iż 
na przedstawieniu powyższem nie 
był obecnym nikt z szowinistów pol- 
skich. Przekonali by się oni bowiem, 
iż wszystkie ich usiłowania przedsta- 
wić szkoły żydowskie, jako gniazda 
antypolskości są nadaremne. 

Wreszcie podkreśla walory żydow- 
skich szkół świeckich, domagając się 
zrównania ich ze szkołami polskiemi. 

ROŻNE. 

Wianki wioślarskie. Towa- 
rzystwo Wioślarskie dorocznym zwy- 
czajem, w dniu 23.VI rb. o godzinie 
20 urządza „Wianki”. 

Tegororoczna uroczystość „Wian- 
ków* zapowiada się więcej imponu- 
jąco ze względu na współudział wszy- 
stkich Klubów wioślarskich. 

Prócz rzęsiście  uiluminowanych 
przystani i łodzi, organizatorzy zapo- 
wiadają wiele miłych niespodzianek 
na wodzie. 

— Zlot „Sokoła*. W dniu 20 
bm. w Wilnie odbył się zlot „Sokota“ 
Okręgu Wileńskiego, na który, w bar- 
dzo małej ilości przybyli Sokoli z 
istniejących gniazd Okręgu. Nabo- 
żeństwo odprawione o godz. 9 m. 30 
w Katedrze poprzedziło zawody, Oraz 
zabawy w parku sportowym. (I) 

— Sprostowanie. W niedzielnym 
numerze „Kurjera Wileńskiego" z dnia 
20 czerwca br. w zmiance odczyt „o 
wojnie chemicznej* wkradł się błąd, 
a mianowicie: napisano „odczyt p. 
Szreyta“, winno być odczyt p. Szczyta. 

WYPADKI i KRADZIEŹF. 

W _ Wilnie. 

— Zamach samobójczy. W dn. 20 bm. 
Tekla Uścinowicz, bez stałego miejsca zam., 
w celu pozbawienia się życia wypiła większą 
ilość esencji octowej. Desperatkę Pogoto- 
wie Ratunkowe odwiozło do szpitala ży- 
dowskiego. 

— Wydobycie zwłok topielca. W dn. 
19 bm. przewoźnik Jarmołowicz wydobył 
z Wilji zwłoki kpr. Jeżykowskiego Henryka. 
który utonął w dniu 17 bm. 

— Podrzutek. W dn. 19 bm. na cmen- 
tarzu Antokolskim Józef Romanowski, zna- 
lazł podrzutka płci męskiej, którego cde- 
słano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

piękna 
Anna 
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-- Kradzieže. W dn. 20 bm. z mieszka- 
nia Izydora Piłsudskiego, (Zygmuntowska 
28) skradziono różne rzeczy, wart. 1.000 zł. 

— W tyh samym dniu z mieszkania 
Karola Kozłowskiego, (Mostowa 16) skra- 
dziono garderobę, wart. 250 zł. 

— W dn. 19 bm. z taksometru Nr. 64, 
stojącego w podwórzu domu rogowego przy 
ul. Piłsudskiego i Now ogródzkiej, skradziono 
dwie walizki z ubraniem i bielizną, wart. 
400 zł. Marjanowi Widelowi. 

Na prowincji. 
— Napad rabunkowy. W dn. 17 bm. 

w lesie około wsi Bukowszczyzna, gm. 
Pliskiej, pow. Dzisieńskiego, 4-ch uzbro- 
jonych w żelazne pręty bandytów dokonało 
napadu na powracających z jarmarku z 
Głębokiego, Michała Čhoroboja, Włodzi- 
mierza Powaryna, zam. we wsi Sawinki, 
gm. Pliskiej, oraz niejakiego Maksyma. któ- 
rego nazwiska narazie nie ustalono. Pod- 
czas napadu Michała Chorobnja pobito do 
utraty przytomności i zrabowano mu 102 
zł. Trzech napastników przyaresztowano. (s) 

— Pożary. W dn. 18. bm w lesie maj. 
Czerwony Dwór, gm. Niemenczyńskiej pow. 
Wil.-Trockiego Jana Parczewskiego wybuchł 
pożar, który zniszczył las na przestrzeni 
15 ha. Pożar został ugaszony przez miej- 
scową ludność i żołnierzy K.O P. Przyczyna 
poźaru prawdopodobnie nieostrožne obcho- 
dzenie się z ogniem. Strat na razie nie 
ustalono. 

— W dn. 1 bm. wskutek nadmiernego 
napalenia w piecu, spaliła się łaźnia Ludwi- 
ka Zytlińskiego, zam. we wsi Wiciuny, gm. 
Podbrzeskiej, pow, Wil.-Trockiego. Strat na 
razie nie ustalono. 

— W dn. 16 bm. przez 2-ch pastuchów 
Stanisława Kozłowskiego i Stanisława Poli- 
tyka, zam. we wsi Podklasztor, gm. Olkie- 
nickiej pow. Wil.-Trockiego wskutek nie- | 
ostrožnego obchodzenia sie z ogniem został 
podpalony las, Z: mieszk. 
wsi Werksuni, Giżuny i Żatrzykopy. Pożar 
niezwłocznie zgaszono. Straty nieznaczne. 

— W dn. 15 bm. wskutek niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny wybuchł pożar w le- 
sie rządowym, w obrębie wsi Zygmunciszki, 
gm. Olkienickiej pow. Wil -Trockiego Ogień 
zniszczył las na przestrzeni około 200 ha. 

— W dn. 16 bm. wskutek niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny, wybuchł pożar w 
lesie, należącym do maj. Kozłow, pow. Po- 
stawskiego. Pożar po 2-ch godz. został 
ugaszony przez mieszk. wsi Jachimowicze. 
Strat narazie nie ustalono. 

| — W. dn. 16 bm. wskutek niewyjaśnio- 
nej narazie przyczyny, wybuchł pożar w le- 
sie państwowym, należącym do Nadleśni- 
ctwa Duniłowickiego, oraz w lesie mieszk. 
wsi Kalinówka. Ogień zniszczył las pań- 
stwowy na przestrzeni 5 ha, oraz prywatny 
na przestrzeni 15 ha. Strat narazie nie 
ustalono. е 

  

Sport. 
Lekka atletyka. 

Organizowane przez Wil. OZLA. zawo- 
dy młodzików na boisku 6 pp. leg. w dniu 
19 1 20 VI br. przyniosły następujące rezul- 
taty: 

Bieg 100 m. 1 Janiak (Pogoń) 12,3 sek. 
2. Donecki (Wilja), bieg 110 m. z płotkami 
1 Ejmont (Pogoń) 21,1 sek. 2 Swurbuto- 
wicz (3 p. sap.), bieg 400 m. 1. Donecki 
(Wilja) 57,4 sek. 2. Borysowski (Pogoń). 
Bieg 1500 m. 1. Wróblewski (P) 4,49 2. Ta- 
powski (W). Bieg 5000 m. 1. Wróblewski 
(P.) 19,23. ?. Tapowski (W.) Skok w dal 1. 
Bielkiewicz (P.) 5,78 metr. 2. Truhanowicz 
(P). Skok wwyż 1. Zasztowt (P.) 1,49 metr. 
2. Downarowicz (W.) Skok otyczce 1. Bar- 
toszewicz (W), 2,62 metr. 2. Budzyński (W). 
poza konkursem Wieczorek (3 p. sap.) 3,23 
metr. nowy rekord okręgu. 

Rzut kulą 1. Zuk P. 10,03 m. 2. Bory- 
sowski (P). Rzut kulą oburącz. 1. Zuk (P), 
18,30 m. 2. Ejsmont (P.) Rzut dyskiem 
1. Ejsmont (P.) 28 m. 2. Hryhorowicz (W). 

  

(Warunki od 
Adres! War- 

Zakład 
rytowniczy 
519 

  

Przyjmę 

Drukarnia i Wytwórnia | 
STEMPLI i PIECZĘCI 

Ceny konkurencyjne. 

spólnika- ki 

L. ASS Niemiecka 10. 

murowany 
piętrowy, 

osobniak z ogrodem 
owocowo - kwiatowym. 

ž Dom 

Kupię zywy 

Sapieżyńska 7—1. 

  

DRUKARNIA „PAX 
| Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Nr. 141 (589) 

po za konkursem Wieczorek (3 p. [sap.) 
35,82 m. nowy rekord okręgu. 

Rzut dyskiem oburącz 1. Ejsmont (P). 54, 
30 m. 2. Hryhorowicz (W). Rzut oszczepem 
1. Borysowski (P.) 41,05 m. 2. Badowski 
(strzelec) po za konkursen: Hryhorowicz 
(Wilja) 42,68 m. nowy rekord okręgu. 

Rzut oszczepem oburącz 1. Ejsmont 
(P). 57,85 m. 2. Borysowski (P). Zwycięst- 
wo odniosła Pogoń 50 punk. przed. Wilją 
22 punk. i 3 p. sap. 9 punk. Organizacja 
zawodów dobra. S 

Zacięta walka o mistrzostwo kl. A. 

1 p. p.Leg—„Wilja* 1:0 (0:0). 
-Dnia 26 bm. odbyły się na boisku spor- 

towem 6 p. p. Leg. niezwykle interesująt 
zawody o mistrzowstwo klasy A, pomiędzy 
dwoma pretendentami do tytułu mistrza 
Wilna.—1 p. p. Leg. i „Wilją*. Gra była pro- 
wadzona Od początku aż do końca w żywym 
tempie 1 p.p. Leg. miał zdecydowaną, przy- 
gniatającą wprost przewagę, nie mógł jednak 
aż do ostatniej minuty gry uzyskać decy- 
dującej bramki z powodu zaciętej obrony 
całej niemal drużyny z „Wilji*. Dopiero 
ostatnia minuta przyniosła zwycięstwo 1 p. 
p. Leg, w rzucie karnym. Przez zwycięstwo 
osiągnięte nad „Wilją* zwiększył 1 p. p. 
Leg. poważnie swoje Szanse zdobycia mi- 
strza kl. A. Sędziował p. Radyk z Grodna 
energicznie i bezstronnie. Publiczności ze- 
brało się dużo, "r gości widzieliśmy 
insp. Armji Gen. Rydz-Smigłego, który przez 
cały czas śledził z wielkiem zajęciem prze- 
bieg gry. (J). 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W n-rze 138 (586) z dn. 18.VI r. b. „Kur- 
jera Wileńskiego" w rubryce „Sprawy ży- 
dowskie” zamieszczona została notatka p.t. 
„Zjednoczenie w Wilnie". 

Notatka powyższa zawiera szereg nie- 
scisłości, które niniejszem prostujemy. 

1. Ujęcie ideologii „Žjednoczenia“ w 
twierdzeniu; „Zjednoczenie dąży do zasy- 
mitowania Żydów z narodem polskim“ — 
nie odpowiada rzeczywistości. 

Obóz zjednoczeniowy stwierdza, iż asy- 
pa jako taka, zbankrutowała, 

atomiast, wychodząc z założenia, iż 
dzieje stworzyły konieczność wspólnego ży- 
cia publicznego, gospodarczego i kultural- 
nego Żydów polskich z państwem i naro- 
dem polskim, wierzymy, iż pęd demokracji 
zbuduje polityczne, kulturalne i uczuciowe 
zjednoczenie Żydów z państwem i narodem 
polskim. 

Jednocześnie obóz zjednoczeniowy nie 
wyrzeka się więzów pochodzenia, wyznania 
i uczucia łączących go z masą żydowską 
zamieszkującą ziemie polskie. › 

Dążymy do tego, aby znikł typ Żyda- 
ghettowca, wiecznego tułacza. bez ziemi i 
ojczyzny, a wytworzył się typ Żyda obywa- 
tela i patrjoty. 

2. Mówić o wpływach „Zjednoczenia* 
w Wilnie, a więc organizacji akademickiej 
która liczy zaledwie kilka dni legalnego 
istnienia (zatwierdzenie statutu przez Se- 
nat USB). a i faktycznie bardzo młodej — 
jest rzeczą, oczywista, przedwczesną. Atoli 
horoskopy na przyszłość, a nawet na naj- 
bliższą przyszłość są nader pomyślne, gdyż 
proces grawitacji żydów ku państwowości 
polskiej, a co jest z tym bezpośrednio 
związane zbliżenie się do kultury i jedno- 
czenie się z narodem polskim wciąż się 
wzmacnia. 

3. Wycieczka osobista pod adresem 
obecnego prezesa Związku Ak. „Zjednocze- 
nie* Środ. Wil. jest bezpodstawna i niezgo- 
dna z rzeczywistością. 

Prosząc Sz. Pana Redaktora 0 umie- 
szczenie niniejszego sprostowania w naj- 
bliższym N-rze Jego poczytnego pisma, w 
imieniu Z. A. M. Z. śr. Wil. 

Kreślimy się 
Juljusz Pines Samuel Rabinowicz 
Mag. Praw. stud. prawa. 

  

w „Kurjerze Wileńskim* 

rower 

Dr. Leon Ginsberg 
R Ž RE ka 37 Choroby weneryczne i 
Adres: KTAKOWSKA 8 _. skórne. Przyjmuje od 
m. 2. Dom własny, 9—1 i od 4—8. 

rrr Wileńska 3, tel. 567 

Fortepjan ©000000009000000 
LABOR. CHEM; FARMAC. do šprzedania ul. Za- . Фа 

"AP KOWALSKI rzecze 12—11. Popierajcie 
WARSZAWA: MIODOWA 5 = do wynaję: Lš Ž е 

Pokój cia na lato 186 eglugi 
Morskiej i Rzecznej 

Sp. Z 0. 0. 

w poł., w Bezdanach, gm. Niemenczyńskiej, 
pow. Wileńskiego odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej ruchomości, składającej się 
z wagonetek wąskotorowych oraz różnych 

z większym kapitałem 

Wileńska 5 

wład szkła i Mister 

Składaj, z 2-ch miesz- 
kań, składów i in. ub. 
gospod. Miejscowość 
ładna, blisko rzeki w 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 
szyn do nich należącej do Eugenji Tęczyńskiej, 

licytacji na 
1.026,60 — na zaspokojenie pretensji Michała 
Efrosa w sumie złot. 1.026,60 744 i kosz- 

oszacowanej dla 

tami. 
  594 Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. 

sumę  złot., 

m. 9, ESTKO. 

Agentury „Kurjera Wileńskiego '': 

  

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 24 

Wilnie do sprzedania. . 

Reklamowem — Gar- 
barska 1. 598 

565 600000600000060600   KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

Szczegóły w Biurze K 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

KI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE   
  

„RUCH” Księgarnie kolejowe. 

  

Budsław 
Spółdzielnia „Zgoda* 

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

Głębokie 
A. Adler, sklep „Kultura“ 

Kowel 

ul. Zamkowa. 
Kiosk czasopism „Polońja”, Łucka 7 

Krasne nad Uszą 
Sawicki Antoni 

  

   

  

Lida 
Księgarnia Wojskowa W. Pucha- 

czewskiego, ul. Suwalska 46. 
Stanisław Matecki, Biuro dzienni- 

kėw, ul. Suwalska. 
  

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński, 

Koncesjowane Biuro Podań 

Mołodeczno 
Spółdzielnia 

Nowe-Troki 
Mikołaj Popławski, 

Kawiarnia „Troczanka” 

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. 

Oszmiana 
Księgarnia 
cielstwa Polskiego Szkół 

Spółdzielcza Nauczy- 
5 Powsz., 

Pilsudskiego 20 

Postawy 
Bafikowski Olgierd, Wileńska 7. 

  

Pińsk 
Księgarnia St. Bednarskiego.   Stołpce 

Marjan Ziontek, stacja kolejowa   St. Święciany 
Drukarnia i Skład Apteczny. 

N. Tarasiejski,   Wilejka powiatowa 
Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66     
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