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Sanacja skarbowa. 
Powoli zaczyna się coraz wyraż- 

niej zarysowywać program rządu prof. 
Bartla w zakresie sanacji gospodar- 
czej, W końcu zeszłego tygodnia wy- 

powiedział w wywiadzie dziennikar- 

skim swój program odbudowy sił pro- 

dukeyjnych Polski minister Kwiat- 
kowski; pozawczoraj znowu wystąpił 

przy okazji przedłożenia preleminarza 

budżetowego na III kwartał roku 

1926 z wielką programową mową mi: 
nister Klarner. 

Dwa są zasadnicze problematy sa- 

nacji skarbowej: 1) ustabilizowanie 

waluty, 2) zrównoważenie budżetu 

bez konsumpcyjnej pożyczki zagrani- 
cznej, bez inflacji oraz bez nadwyrę- 

żenia produkcyjnych zdolności podat- 

ników. 

Uważam, iż dla rozwiązania pier- 

wszego problematu obecny Minister 

Skarbu znajduje się w znacznie bar- 

dziej pomyślnych objektywnyeh oko- 

licznościach, niż znajdował się p. Wł. 

Grabski, gdy na przednówku 1925 r. 

załamał się kurs złotego. Bowiem 

spadek kursu złotego przed rokiem 

nastąpił w znacznej mierze w wyniku 

ukształtowania się warunków całkiem 

niezależnych od tej lubinnej polityki 

Ministerstwa Skarbu. Złożyła się na to 

z jednej strony klęska nieurodzaju w 

1924 r., która w ogromnym stopniu 
zmniejszyła nasz eksport, a powiększy- 

ła import. Z drugiej strony wystąpił tu 

fakt znacznej zniżki na rynkach świa- 
towych cen węgla oraz cukru, eo Swo- 

ją drogą ujemnie odbiło się na na- 

szym bilansie płatniczym. Ogromny 

wpływ na nagze kłopoty finansowe w 

ubiegłym roku okazało także znacz- 

nie naprężenie politycznych i gospo- 

darczych stosunków z Rzeszą Nie- 

. miecką. 

Obecnie nasz bilans handlowy i 

płatniczy już od $szeregu miesięcy 

przedstawia się dodatnio, wykazując 

w ostatnim miesiącu nawet dość zna- 

czną nadwyżkę, W zakresie stosun= 

ków z Niemcami nastąpił także zwrot 
ku lepszemu, który pozwala mieć na- 
dzieje, iż w niedalekiej przyszłości 

dojdziemy do bardziej pomyślnego 

ułożenia naszego wzajemnego  usto- 

sunkowania się. 

Nie powiadam, iż to są jedyne 
czynniki potrzebne dla trwałej stabi- 

lizacji złotego, ale tworzą one podło- 
że, na którym akcja stabilizacyjna 
zyskuje b. znaczne widoki powodzenia. 

Oczywiście b. wiele będzie tu zależa- 

ło od urodzaju, widoki którego są — 
trzeba przyznać — obecnie nieco 

gorsze, niż w tym samym czasie ro- 

ku zeszłego. : 

Zmacznie trudniejszą do rozwiąza- 
nia jest kwestja zrównoważenia bud- 
żetu bez konsumpcyjnej pożyczki za- 
granicznej, bez inflaneji, oraz bez na- 

dwyrężenia płatniczych zdolności po- 

datników. Min. Klarner zapowiada, iż 

zamierza tutaj iść przedewszystkiem 

drogą potanienia administracji pań- 

stwowej oraz zwiększenia dochodów 

przedsiębiorstw państwowych. 

Uważamy tę drogę zasadniczo za 

słuszną, tembardziej, iż na niej je- 

szcze bardzo wiele rzeczy można zro- 

bić, szczególnie w zakresie zniżenia 

kosztów administracji państwowej. 

"Trzeba tylko, iżby rząd tym duchem 

sanacji i oszczędzania potrafił owiać 
całe nasze społeczeństwo, oraz cały 

nasz aparat administracyjny od jego 

najniższych do najwyższych szczebli, 

Z zagadnieniem sanacji finanso- 

wej łączy się zagadnienie podniesie- 

nia siły płatniczej podatników. Łą- 

czy się z tym problemat zmniejszenia 

kosztów produkcji. Zmniejszenie ko- 

sztów produkcji zależy od szeregu 0- 

koliczności, z których wiele zupełnie 

wymyka się z pod wpływów polityki 

skarbowej. Na niektóre jednak z tych 

okoliczności polityka skarbowa może 

okazać bardzo znaczny wpływ. Do tego 

rodzaju okoliczności należy poziom 

stopy procentowej, 

Min. Klarner zapowiada energicz- 

ną akcję w celu obniżenia naszej sto- 

py procentowej, najwyższej dzisiaj w 
Europie. Jednym ze środków zmierza- 
jących ku temu celowi ma być akcja 
zdążająca do ściągnięcia do kas ban- 
kowych obcych walut, odegrywających 
dziś u nas rolę środka teuzaryzacji. 

W związku z tym zapowiedział min, 

Klarner umożliwienie składania w P. 
K. O., oraz bankach rządowych lokat 

terminowych złotych w złocie oraz 

składanie w Banku Gospodarstwa Kra- 

jowego oprocentowanych terminowych 

wkładów dolarowych. 

Witamy » żywym uznaniem tę 

akcję p. Ministra, Oczywiście, przy- 

ciągnięcie schowanych w kufrach wa- 

lut do kas bankowych może w bardzo 

dużym stopniu przyczynić się do 
zmniejszenia naszych  niedomagań 
kredytowych. Przypuszczam jednak, 
że bez przyciągnięcia większych ilo- 
ści kapitałów zagranicznych nie da 

: się osiągnąć znaczniejszego obniżenia 
stopy procentowej. Pożyczka zagra- 
niczna dla celów produkcyjnych wy- 

daje się nam tu rzeczą niezbędną. 

Ale zdaje się i podtym względem 

rząd obecny jest w znacznie pomyśl- 

"niejszych warunkach od poprzedniego. 

Nastroje wśród sfer bankowych i 

giełdowych amerykańskich i angiel- 
skich są dziś nam pod tym względem 

znacznie bardziej przychylne, niź 

przed rokiem, tembardziej że niektó- 

re berlińskie banki gotowe są, po- 

dobno, wystąpić w charakterze po- 

średników. 
Bor. 
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Wiadomości polifyczne, 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Prof. Kemmerer wyjechał we wto- 
rek z Nowego Jorku do Polski drogą 
na Paryż, gdzie zatrzyma się kilka 
dni. 

Podczas swego pobytu w Paryżu 
prof, Kemmerer oraz członkowie jego 
misji pawiążą kontakt z ambasadą 
polską, 

Przyjazd misji prof. Kemmerera 
do Warszawy spodziewany jest 3— 
4 lipca. 

© 

Dowiadujemy się, że zapowiedzia- 
ne zmiany personalne na stanowi- 
skach wojewodów, które w zasadzie 
zostały już zdecydowane, będą naj- 
prawdopodobniej przeprowadzone do- 
piero po zatwierdzeniu reorganizacji 
Ministerstwa. Spraw Wewnętrznych 
przez Radę Ministrów. 

© 
Koło Żydowskie uchwaliło wczo- 

raj wysłać delegację na międzynaro- 
dowy zjazd parlamentarny mniejszości 
narodowych który odbędzie się w 
sierpniu. $ 

Čo do wyboru marszałka Sejmu 
Koło Żydowskie postanawia, iż w wy- 
padku, jeśli będzie wysunięta kandy- 
datura b. marszałka Rataja, to Żydzi 
będą głosować za nim. 

© 
Nowy szef sztabu generalnego 

gen. Piskor objął w dniu wezoraj- 
szym urzędowanie, Oficjalna jego no- 
minacja ukaże się w najbliższych 
dniach w dzienniku personalnym. 

© 
Dr. Wacław Grzybowski objął 

wczoraj szefostwo biura prasowego 
Rady Ministrów. 

B. naczelnik wydziału prasowego 
w Prezydjum p. Witold Giełżyński 
został przydzielony do pełnienia 
specjalnych funkcyj prasowych przy 
p. premjerze. 

Biuro prasowe zostaje zreorgani- 
zowane i rozszerzone w ten sposób, 
że nastąpi podział na 8 działy: poli- 
tyczny, gospodarczy i społeczny, 

© 

Sen. Posner (PPS) wyjechał wczo- 
raj do Brukseli na międzynarodowy 
zjazd ligi obrony prawa człowieka i 
obywatela. 

Stamtąd sen. Posner udaje się do 
Londynu na międzynarodowy kongres 
przyjaciół Ligi Narodów. 

Jeden z przywódców Zw. Lud.- 
Nar. pos. Zamorski, głośny swego 
czasu autor broszury 0 naczelniku 
Państwa Marszałku Piłsudskim, peł- 
nej paszkwilów pod jego adresem, 
wycofuje się całkowicie z życia po- 
litycznego i pierwszego września 
składa mandat poselski. 

I Paistu Baliyekich 
Łotwa. 

Odjazd prezydenta republiki fin- 
Mai 

RYGA, 24.VI. (Pat.). Po trzydnio- 
wym pobycie na Łotwie prezydent 
republiki finlandzkiej Rolander odje- 
ja wczoraj wieczorem do Helsing- 

TSU. 

Sejm i Rząd. 
Obrady nad prowizorjum 

budżetowem. 
Sejmowa komisja budżetowa na 

wczorajszem  rannem _— posiedzeniu 
kontynuowała obrady nad prowizor- 
jum budżetowem na kwartał III bie- 
żącego roku. 

Po zakończeniu dyskusji ogólnej 
komisja przeszła do dyskusji szcze- 
gółowej, wprowadzając w drugiem 
czytaniu do przedłożenia rządowego 
następujące zmiany: 

W art. 1 dotyczącym uzupełnienia 
prowizorjum budżetowego za czas od 
1-go maja do 30 czerwca skrešlono 
sumę 3.249.047 złotych, przeznaczoną 
na zwiększenie kredytów przewidzia- 
nych dla Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych. 

W art. 2 ustalającym sumę kre- 
dytów na wydatki państwowe w cza- 
sie od 1-go lipca do 80 września r. 
b. na 457.848.959 złotych na wniosek 
pos. Dąbskiego (Str. Ch.) większością 
głosów skreślono sumę 57.848.959 zł. 
uchwalając w ten sposób prowizorjum 
w wysokości 400 miljonów zł. 

Art. 8 przedłożenia normujący 
sposób otwierania kredytów przez 
ministra skarbu uchwalono bez zmian. 

W art. 4 wprowadzono zmiany 
wynikające ze zmniejszenia ogólnej 
sumy kredytów. | 

W art. 5 na wniosek pos. Roz- 
marina (Koło Żyd.) i Wyrzykowskie- 
go (Wyzw.) skreślono większością 
głosów upoważnienie dla ministra 
skarbu do ustanawiania na cele rów- 
nowagi budżetowej nadzwyczajnego 
czasowego dodatku w wysokości 10 
proc. do płaconych w ezasie od 1-go 
lipca 1926 roku podatków bezpośred- 
nich, podatów pośrednich, opłat stem- 
plowych, podatków spadkowych i od 
darowizn, jako też do płaconych 
względnie przymusowo ściąganych 
od dnia tego począwszy zaległości 
wyżej wymienionych danin, 

Następnie odrzucone zostały 
wszystkie wnioski PPS., między in- 
nemi wniosek o zwiększenie podatku 
majątkowego, wniosek o rewizję sta- 
tetów banków państwowych. 

Na popołudniowem posiedzeniu 
komisja przystąpiła do trzeciego 
czytania. (Pat.) 

Bezpodstawne pogłoski o przesile- 
niu rządowym. 

(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach popołudnio- 
wych w kuluarach sejmowych roze- 
szła się wiadomość, iż przesilenie 
rządowe wisi na włosku. 

Miało być ono jakoby wywołane 
tem, iż komisja budżetowa, dysku- 
tując nad przedłożonym przez rząd 
prowizorjnm budżetowem, odrzu- 
ciła w drugiem czytaniu 10% do- 
datek do podatków, wysunięty przez 
rząd i skreśliła sumę wydatków 
ryczałtem o 75 mil. zł. 

Pogłoski przesileniowe okazały się 
jednakże bezpodstawne, albowiem w 

godzinach wieczornych komisja bud- 
żetowa przyjęła w trzecim czytaniu 
całkowicie rządowy projekt prowi- 
zorjum. 

Dziś prowizorjum budżetowe wcho- 
dzi na plenum Sejmu i niewątpliwie 
w drugiem i trzeciem czytaniu bę- 
dzie przyjęte przez Izbę. 

Konferencja p. Premjera z przed- 
stawicielami klubów sejmowych. 

P. premjer Bartel kontynuował w 
dalszym ciągu rozpoczęte w środę 
rozmowy z przedstawicielami klubów 
sejmowych. ` 

Po poludniu p. premjer przyjąl 
prezydjum klubu Z. L. N. w osobach 
prezesa Głąbińskiego i w.-prezesów 
Seydy i Zwierzyńskiego. 

Przedmiotem konferencji była spra- 
wa projektu zmiany Konstytucji wy- 
suwanego przez klub ZLN. W toku 
rozmowy oświadczył prezes Głąbiń- 
ski, że klub ZLN przygotował pro- 
jekt, uwzględniający szereg nowych 
jeszcze zmian Konstytucji a opie- 
rający ustrój parlamentarny na sy- 
stemie dwuizbowym. Projekt ten 

jest już gotów i dziś ma być złożo- 
ny do laski marszalkowskiej. 

* * 
* 

Zaznaczyć należy, że do dnia 
wczorajszego na terenie sejmowym 
pojawiło się już 5 własnych projek- 
tów zmiany Konstytucji, a miano- 
wicie: projekt endecki, chadecki. 
dubadeków, Piasta i Wyzwolenia. 

Obrady „Wyzwolenia* nad sprawą 
ustosunkowania się do rządu i rzą- 
dowego p» pany Konsty- 

ucjł. 
Klub Wyzwolenia obradował w 

dniu wczorajszym nad sprawą usto- 
sunkowania się do rządu oraz nad 
rządowym projektem ustawy zmiany 
Konstytucji. 

W tej ostatniej sprawie klub wy- 
sunął następujące tezy: 

Klub oświadcza, że jedynie na- 
stępny Sejm będzie posiadał warunki 
dla dokonania zasadniczej reformy 
Konstytucji, dlatego też klub przeci- 
wi się dokonywaniu tej reformy w 
Sejmie obecnym. 

Rządowy projekt reformy Kon- 
stytucji z uwagi na jego fragmenta- 
ryczność klub weźmie pod uwagę. 

W szczególności klub skłonny 
jest do przyznania p. Prezydentowi 
Rzplitej prawa rozwiązywania Sej- 
mu, prawa dekretowania ustaw 
na wniosek Rady Ministrów. 

Następnie klub Wyzwolenia za- 
znacza, iż prawo to nie może doty- 
czyć całego szeregu spraw, a między 
innemi ustawy konstytucyjnej, ordy- 
nacji wyborczej do Sejmu i Senatu, 
ustalenia budżetu, ratyfikacji trakta- 
tów zagranicznych. 

Inne wysuwane przez rząd pro- 
jekty zmiany Konstytucji klub uzna- 
je za nierealne i zbędne. 

Kto będzie marszałkiem Sejmu. 

W dniu wozorajszym obradował 
szereg klubów parlamentarnych nad 
sprawą wyboru marszałka Sejmu. 

Jak już donosiliśmy, klub Piasta 
wysuwa powtórnie kandydaturę 
posła Rataja. Wiadomo jest, iź pra- 
wica wysunie również swego kandy- 
data, Co się tyczy bloku lewicy, to 
prawdopodobnie nie wysunie ona 
demonstracyjnej kandydatury w.- 
marsz. Daszyńskiego. a poprze kan- 
dydaturę p. Rataja. 

W tej sprawie odbędzie się dziś 
rano przed posiedzeniem Sejmu po- 
siedzenie klubu Stron, Chłop. i klubu 
NPR., od których w znacznej mierze 
zależy powodzenie kandydatury p. 
Rataja. 

W razie, gdyby przed Sejmem 
stanęły tylko dwie kandydatury, a to 
prawicowa i pos. Rataja, jest rzeczą 
pewną iż ta ostatnia uzyska bez- 
względną większość. 

Umowa o zaciągnięciu pożyczki 
państwowej. 

Komisja budżetowa po przyjęciu 
prowizorjum budżetowego przyjęła 
na wniosek posła Byrki projekt usta- 
wy o zaciągnięciu pożyczki pań- 
stwowej, upoważniając ministra 
skarbu do zaciągnięcia u Spółki 
Akcyjnej dla Eksploatacji Monopo- 
lu Zapałczanego w Polsce pożycz- 
ki w wysokości 6 mil. dol. 

W projekcie przewidziany jest 
20-letni okres umorzenia pożyczki, 
która będzie oprocentowana „na 7 
od 100. 

Umorzenie pożyczki uskuteczniane 
będzie w 40-tu półrocznych jednako- 
wych ratach, przyczem ministrowi 
skarbu przysługuje prawo przed- 
terminowego skupu pożyczki. 

Spółka otrzyma 40 sztuk obliga- 
cyj skarbowych, odpowiadających spo- 
sobowi umorzenia. 

Poprawki do ustawy o stosunkach 
służbowych nauczycieli. 

Sejmowa komisja oświatowa na 
podstawie referatu pos. Smulikow= 
skiego (PPS.), załatwiła na wczoraj- 
szem posiedzeniu poprawki do usta- 
wy o stosunkach służbowych rauczy- 
cieli. 
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Memorjał Tymczasowej Rady Białoruskiej, 
Prezes Tymcz. Rady Białoruskiej 

w Wilnie — organizacji Białorusinów 
umiarkowanych, kierunku polonofil- 
skiego, — p. Pawlukiewicz, złożył w 
dniach ostatnieh na ręce premjera 
Bartla rozległy, bo około 12-stu stron 
druku wynoszący—memorjał w spra- 
wie białoruskiej. 

Memorjał ten zawiera tyle uwag 
zdrowych i słusznych, a wypowie- 
dzianych w tonie powściągliwym, że 
każdy działacz społeczny, dążący na- 
prawdę do naprawy naszych zabag- 
nionych stosunków kresowych, wi- 
nien się zaznajomić, chociaż pokrót- 
ce, z jego treścią i wytycznemi. 

W tym też celu dajemy poniżej 
esencjonalne streszczenię tego zaj- 
mującego i głęboko przemyślanego 
memorjału: 

Majowe wypadki i zmiana sytua- 
cji politycznej w Polsce, znalazły 
szeroki oddźwięk w masach Ludu 
Białoruskiego. 

Obudziły się nadzieje, iż naresz- 
cie w życiu mas nastąpi zmiana i że 
będą usunięte te bolączki życia na- 
szego, jakie nie dawały możności, nie 
już rozwoju, ale nawet mizernej we- 
getacji. 

Kwestja agrarna; szkolnictwo bia- 
łoruskie; udział w samorządach; za- 
trudnienie dla inteligencji w szko- 
łach i administracji; ludzkie trakto- 
wanie ze strony policji i administra- 
cji, ustanie szykan i prześladowań 
za rzekomy bolszewizm, — oto naj- 
bardziej palące bolączki życia ziem 
naszych i ich załatwienie stanowi 
kwestję życia i ułożenia się stosun- 
ków na przyszłość, 

Jednocześnie z tem daje się zau- 
ważyć konsternację i zupełną dezor- 
jentację wśród komunizujących ele- 
mentów białoruskich . („Hramada” ), 
wymyka się im z pod nóg grunt; je- 
żeli bowiem demokracja polska do- 
kona zwrotu w dotychczasowej poli- 
tyce kresowej w sensie zaspokojenia 
minimalnych, lecz arcyważnych dla 
białoruskich mas ludowych, wyżej 
wzmiankowanych, potrzeb — wszel- 
kie, dotychczas szeroko praktykowa- 
ne przez te elementy, operowanie 
szumnemi hasłami, hie pociągnie już 
mas, 

Praktyczny rozum chłopa pójdzie 
za tym, kto mu daje już, nie za o- 
bietnicami, choćby i najbardziej hoj- 
nami. 

Zatem jest koniecznością wyko= 
rzystać obecne nastroje oczekiwania 
i conajrychlej przeprowadzić reformy 
życia i stosunków - па naszych zie- 
miach. Jest to koniecznem również 
i dla sparaliżowania dalszej działal- 
ności destrukcyjnej ze strony reak- 
cyjnych elementów polskich, przewa- 
żających w aparacie administracyj- 
nym. 

W pierwszym rzędzie należy roz- 
rzedzić zwarte szeregi endeckie w 
administracji przez wprowadzenie sze- 
rokiego samorządu miejscowego, opar- 
tego na szczerze - demokratycznych 
podstawach; samorząd taki oczyści 
atmosferę przez 'wejście doń zdro- 
wych elementów miejscowych. 

Naszem zdaniem wybory do sa- 
morządów muszą się odbyć bezwzględ- 
nie i najdalej do listopada roku b. 

Do tego zaś czasu należy usunąć 
wszelkie zapory porozumienia się 0- 
bozów demokratycznych polskiego i 
białoruskiego i dać szerokie możli- 
wości pracy Tymczasowej Radzie Bia- 
łoruskiej, jako lojalnej i demokra- 
tycznej organizacji Białoruskiej. 

Jest to niezbędnem, ponieważ do- 
tychezasowa polityka eksterminacyj- 
na na kresach wschodnich, podnosząc 
ogromnie białor. świadomość narodo- 
wą, utrwaliła jednocześnie wśród lud- 
ności białor. nieufność nietylko wzglę- 
dem wystąpień i poczynań polskich 
ugrupowań prawicowych, lecz rów- 
nież i względem stronnictw polskich 
demokratycznych. 

Drugą, również palącą, kwestją 
jest natychmiastowa realizacja refor- 

EA w TIT 

Uwagi o sztuce 
ludowej. 
(Dokończenie). 

Nie można również ludowymi na- 
zywać wytworów chłopskich, jeżeli 
są wykonane według narzuconych, 
chociażby najlepszych wzorów albo 
pod kierunkiem, lub choćby wpływem 
najlepszych nawet nauczycieli i szkół, 

Ludowymi są jedynie wyroby wy- 
twarzane przez lud wiejski lub miej- 
ski samorodnie, a opierające się na 
tradycji miejscowej, więc np. tak roz- 
powszechnione na ziemiach polskich 
drewniane kościoły, kaplice, krzyże, 
rękami wiejskich i małomiasteczko- 
wych cieśli stawiane, przez nich kom- 
ponowane i zdobione; dawna rzeźba 
zakopiańska; obrazki malowane na 
szkle i świątki rzeźbione w drzewie 
przez artystów wiejskich do dziś je- 

my rolnej, przyczem o jakiejś koloni- 
zacji, nawet mowy być nie powinno! 

Wojskowa kolonizacja, z którą 
tylko częściowo, jako z narzuconym 
faktem, liczą się masy — ogromnie 
pogłębiła antagonizmy narodowościo- 
we. 

Dalsze krzywdzenie ludu miejsco- 
wego przez oddawanie żiemi, na któ- 
rej od wieków pracowali dziadowie i 
pradziadowie chłopa tutejszego, mo- 
że spowodować wprost nieobliczalne 
następstwa i ostatecznie zrujnować 
samą możliwość zgodnego współżycia 
i współpracy narodowości polskiej i 
białoruskiej. W celu zaś przyśpiesze- 
nia akcji reformy, należy dać szero- 
kie możliwości tak materjalne, jak i 
prawne miejscowym spółdzielczym 
instytucjom  percelacyjnym przez о- 
twarcie kredytu dla nich w Banku 
Rolnym i Gospodarstwa Krajowego. 

Trzecią palącą kwestją naszego 
życia, wymagającą natychmiastowego 
załatwienia jest kwestją białoruskie- 
go szkolnictwa narodowego. W tej 
dziedzinie nie może być połowiczności 
lub wahań. R 

Utrakwizm — jako taki jest tylko 
szkodliwą próbą polonizacji. Szkodli- 
wą dlatego, że zmusza uczyć się w 
języku niemacierzystym, zaś wszelki 
mus tylko zabija dobre chęci i wy- 
twarza rozgoryczenie 1 fermenty, 
czyniąc jednocześnie szczególnie po- 
nętnem to, co zakazane — białorusz- 
czyznę. 

Zatem muszą być otwarte szkoły 
czysto białoruskie, wszędzie, gdzie 
ludność tego będzie żądała, przytem 
badać wolę ludności nie można me- 
todami dotychczas stosowanemi, bo- 
wiem system straszenia i wymagania 
pod presją podpisów na szkołę pol- 
ską — nie może być stosowanym w 
warunkach ustroju demokratycznego. 

Dotychczas zaś pomimo wszel- 
kich przeszkód i fałszowania woli 
ludności — zgłoszono deklaracji na 
około 500 szkół białoruskich. W pier- 
wszym więc rzędzie muszą być ot- 
warte te właśnie szkoły. 

Dla przygotowania personelu nau- 
czycielskiego — należy rozszerzyć 
istniejące białor. kursy dokształcające 
w Wilnie, niemniej jak na 400 osób; 
abiturjentom obeonych kursów w 
Krakowie i Wilnie wydać należy świa- 
dectwa kwalifikacyjne i już teraz 
wyznaczyć im posady, by mogli roz- 
począć pracę. 

Tak samo należy powołać do pra- 
cy tutaj, na ziemiach naszych, wszyst- 
kich białoruskich nauczycieli poprzed- 
nich kursów w Krakowie i w innych 
miejscowościach. 

Niezbędnem jest otwarcie nowych 
białoruskich gimnazjów w Grodnie, 
Pińsku gi innych miastach, zaś dla 
istniejącycych konieczną jest sub- 
wencja rządowa. 

Również niezbędnem jest umoż- 
liwienie maturzystom gimnazjów bia- 
łoruskieh dostępu na wyższe uczelnie, 
zwłaszcza w Wilnie, by nie byli zmu- 
szeni szukać wiedzy zagranicą, lub 
udawać się po nią do Sowdepji, przy- 
tem na Un. Stef. Bat. musi być zor- 
ganizowaną katedra bialorusoznaw- 
stwa, oraz osobny białoruski wydział 
humanistyczny, 

Jednocześnie z tem musi być po- 
partą akcja kulturalno-oświatowego 
T-stwa białor. „Praświeta*. Akcja ta 
polegająca na organizacji bibljotek, 
urządzaniu teatrów stałych i objaz- 
dowych — ogromnie dodatnio wpły- 
wa na nastrój mas białor.. 

Również niezbędną jest organi- 
zacja Białor. klubu kult.-ośw. oraz 
białoruskiego Banku o szerokim za- 
kresie. Dziś Białoruski Bank Ludowy 
w Wilnie, mający już swe oddziały 
w Pińsku i Głębokiem, jedyny n nas 
istniejący, znajduje się w ręku skraj- 
nej opozycji, która wykorzystuje go w 
celach ozysto-agitacyjnych. 

Wreszcie musi być uregulowana 
kwestja cerkwi prawosławnej. 

Upośledzenie duchowieństwa; za- 
mykanie cerkwi, lub przerabianie ich 

szcze na Podhalu; polichromje w ko- 
ściołach wiejskich; obrazy w cerk- 
wiach unickich malowane przez „boj- 
ków* w okolicach Sambora i Stryja; 
dawne pieczęcie gminne i parafjalne 
na Podkarpaciu; malowane lub rzož- 
bione skrzynie wyprawne, prząšlice, 
jarzma, półki, różne narzędzia i stat- 
ki gospodarskie, wyroby ceramiczne, 
pisanki, wystrzyganki, hafty, samo- 
działy lniane i wełniane wyrabiane 
w różnych okolicach ziem polskich, 
a szczególnie obficie i z wielką róż- 
norodnością ornamentów występujące 
na ziemiach wschodnich jako pokry- 
cia łóżek, wozów, koni, sań i t. p. 
Poszczególne działy sztuki i przemy- 
słu ludowego rozwijają się w okoli- 
sach obfitujących w odpowiedni su- 
rowiec: garncarstwo tam, gdzię glina 
nadaje się do obróbki, przemysł 
drzewny w okolicach lesistych, tkac- 
two, gdzie jest gleba odpowiednia 

RJ E R ОМВ 

Prasa hiszpańska o 

K Ii 

stosunku Polski do 
Ligi Narodów. 

MADRYT, 24.VI. (Pat.). Dzienniki hiszpańskie obszernie omawiają desin- 
teressement Polski w związku ze sprawami Ligi Narodów, powołując się 
przytem na „Kurjer Poranny“ i „Nowy Kurjer Polski“, których stanowisko 
świadczy o tem, że opinja polska zdaje sobie sprawę z głębokiego kryzysu, 
jaki przeżywa obecnie organizacja genewska. 

„El Debte“ pisze: : 
nych, wystąpienie Brazylji i Hiszpanji 

Nieobecność w Lidze Narodów Stanów Zjednoczo- 
o ile nie będzie przyznane stałe miej- 

sce, czynią ze stowarzyszenia narodów, Ligę kilku państw europejskich. : 
Hiszpanja, pierwsza z państw neutralnych w czasie wielkiej wojny, nie 

będzie figurowała na tej liście. 
Stwierdzić należy, pisze dalej dziennik, że wszystkie dzienniki uznają 

wartość współpracy Hiszpanji w Lidze Narodów. 
Prasa hiszpańska przypomina również arbitraż ambasadora Quinone'a 

de Leona w sprawach spornych między Niemcami a Polską, który zawsze u- 
ważany był przez Polskę za pełen godności i niezależności. 

tśłochy a Liga Narodów. 
RZYM. 24.Vl. Pat. Agencja Stefaniego jest upowaźniona do oświad- 

czenia, że pogłoski rozpowszechniane przez prasę zagraniczną, zwłaszcza 
francuską, jakoby Włochy miały zamiar wystąpić z Ligi Narodów, są bez- 
względnie pozbawione jakiejkolwiek podstawy. 

Koła włoskie—dodaje agencja Stefaniego — nie zdają sobie sprawy z 
jakich źródeł mogą pochodzić te plotki, ani też do jakiego celu one zmie- 
rzają. 

      

Po utworzeniu 

   

r 
Prasa francuska o nowym rządzie Brianda. 

PARYŻ 24-VI. (Pat). Utworzeniu 
nowego rządu prasa poświęca bardzo 
wiele miejsca. 

„Figaro“ zwraca uwagę na to, iż 
proponowane przez ministra Caillaux 
Środki naprawy finansowej nie spo- 
tykają się w zasadzie z zastrzeżeniami. 

„Le Journai* podkreśla ściśle fa- 
chowy charakter nowego gabinetu. 
Mówiąc o programie ministra Caillaux 
obejmującym przedewszystkiem ener- 
giczne zmniejszenie wydatków, stabili- 
zację kursu franka i uzdrowienie 
skarbu. „Echo de Paris* donosi, że 
Caillaux zbada wraz z ambasadorem 
Berenger układ waszyngtoński w spra- 
wie długu francuskiego. w Stanach 
Zjednoczonych. 

Według tegoż dziennika Caillaux 

jest przeciwny art. 7 wspomnianego 
układu, zezwalającemu Stanom Zjedn. 
na komercjalizację długu francuskiego 
przez wypuszczenie obligacyj francu- 
skich na wszystkie rynki świata. 

Wreszcie Caillaux przeświadczony 
o istnieniu solidarności europejskiej 
„w dziedzinie gospodarczej pragnie 
zbadać wszystkie zawarte przez Francję 
układy handlowe, w celu dokonania 
w nich zmian. 

Wszystkie dzienniki stwierdzają, iż 
nowy rząd spotkał się naogół z do- 
brem przyjęciem w kołach parlamen- 
tarnych, podkreślając przytem fakt, iż 
po za ministem Caillaux do gabinetu 
wchodzi 5 znawców spraw finanso- 
wych, a mianowicie Pietri, Duboin, 
Chapsal, Nogaro i Dutreil. 

Pierwsze kroki nowego rządu. 

PARYŻ 24-VI. (Pat). Deputowa= 
ny demokratyczny lewicy republikań- 
skiej pułk. Picot przyjął stanowisko 
podsekretarza stanu w Ministerjum 
Wojny. 

Minister Leval prócz teki spra- 
wiedliwości zachowuje nadal tekę ob- 
szarów wyzwolonych. 

Wkrótce po swem skonstruowaniu 
nowy rząd zebrał się na posiedzenie 
na którem ustalono ogólny plan pracy. 

Minister Caillaux wskazał iż opra- 
      

Groźba strajku kolejowego w Anglii. 

cowanie projektów finansowych wy» 
magać będzie kilku dni, wobec czego 
nowy rząd nie stanie przed lzbą przed 
wtorkiem. 

Gabinet pragnie, aby izba nie- 
zwłocznie uchwaliła projekty finanso- 
we, dla których  urzeczywistnienia 
Briand domagać się będzie od parla- 
mentu szerokich pełnomocnictw. 

Wieczorem nowy rząd przedstawił 
się prezydentowi Doumergueowi. 

LONDYN, 24.V1 Pat. Sekretarz narodowego związku kolejarzy Cramp 
oświadczył w wygłoszonem dziś przemówieniu, że możliwem jest ujawnie- 
nie się wśród kolejarzy poważniejszego ruchu, chyba, że towarzystwa kole- 
jowe okażą gotowość dostosowania się nie tylko do litery, lecz i do ducha 
zawartego układu na podstawie którego zakończono ostatni strajk. 

Towarzystwa kolejowe odmówiły swej zgody na życzenie kolejarzy 
zwołania konferencji w celu omówienia wyrządzonych niesprawiedliwości, 
wobee czego komitety wykonawcze trzech związków zawodowych kolejarzy 
odbędą zebrania dla powzięcia postanowień w sprawie zarządzeń, jakie za- 
mierzają podjąć w celu niedopuszczenia do pogwałcenia wzmiankowego 
układu. 

    

Prasa francuska о ministrze Zaleskim. 
PARYŻ, 24-VI. Pat. „Volonte* zamieszcza artykuł o polityce zagrani- 

cznej, jaką będzie prowadziła Polska, przyczem wyraża się z uznaniem o 
ministrze Zaleskim, podkreślając jego kompetencję w dziedzinie ekonomicz- 
nej, co zdaniem dziennika jest rzeczą rzadką wśród europejskiego perso- 
nelu dyplomatycznego. 

Dziennik kończy artykuł stwierdzeniem, że obecność na czele Mini- 
sterjum Spraw Zagran, w Warszawie męża tej miary co min. Zaleski gwa- 
rantuje roztropność i ciągłość międzynarodowej polityki Polski. 

na kościoły; różnica w usytuowaniu 
duchowieństwa katolickiego i prawo- 
sławnego, — stanowią hańbę ustroju 
demokratycznego i musi wreszcie 
nastąpić równouprawnienie i zatry- 
umfować prawdziwa, a szczera to- 
lerancja. 

Dalej następują postulaty Rady, 
które nieco później podamy w zesta- 
wieniu z postulatami innych ugrupo- 
wań białeruskich. K. Smreczyński. 

do uprawy lnu, i t. d. przez wieko- 
we używanie sposób komponowania 
w danem tworzywie wszedł niejako 
w krew twórców ludowych, i nawet 
mniej zdolni z pomiędzy nich, o ile 
tylko od tradycji nie odbiegają, nie 
mogą tworzyć przedmiotów bez war- 
tości artystycznej, Zdolniejsi zaś, 
komponując śmielej i używając two- 
rzywa z większą swobodą wnoszą 
nowe, wzbogacające tradycję war- 
tości. 

W tem leży podobieństwo sztuki 
ludowej do sztuki wieków średnich, 
która nam pozostawiła monumentalne 
dzieła przez wieki rękami bezimien- 
nych artystów wznoszone. Dziś, kie- 
dy żyjemy pod hasłem twórczości in- 
dywidualnej, najwyższą miarą może 
być życie i wola twórcza jednego 
człowieka. Czyż można tą miarą mie- 
rzyć takie monumenty, jak np. gotye- 
kie tumy? Są to dzieła całych poko- 

  

  

PIEGI 
PLAMY i OPALENIZNĘ 

usuwa krem 542 

PRECIOZA 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

  

    

    
    

leń nastrojonych na jeden ton — in- 
dywiduów zarówno genjalnych jak 
może i mniej zdolnych, ale wycho- 
wanych na tej samej tradycji i w tyta 
samyme duchu pracujących. 

Sztuka ludowa i życie ludu z je- 
go obrzędami i wiarą jest niejako 
w małem Źwierciadle tamtych czasów 
odbiciem, jest dalszym ich ciągiem 
© mniejszem napięciu i w formie u- 
proszezonej, bo prostem i grubem 
jest środowisko, w którem to życie 
trwa jeszcze. Zrozumieliśmy wartość 
jego dopiero w ostatnich czasach, 
kiedy w oczach naszych wymierają 
jedne po drugich jego ośrodki, zani- 
kają jedne po drugich wytwórnie 
sztuki ludowej. Pozostałe, bardzo już 
nieliczne musimy utrzymać w całej 
ich pierwotnej, nieskalanej czystości, 
Będzie to jakby owa Miekiewiezow- 
ska „arka przymierza między dawne- 
mi a nowemi laty“, a już potem 

  

Nr. 144 (692) || 

Przedstawiciele wojewódzkich 
związków u - Premjera. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj przybyli do p. premjera 
Bartla przedstawiciele wojewódzkich 
związków urzędniczych, którzy przed- 
stawili p. premjerowi postulaty eko- 
nomiczn* swoich związków. 

Postulaty te wyrażają się m. in. 
w wyrównaniu krzywd emerytom, 
następnie dotyczą pokrzywdzenia 
urzędników administracyjnych, sta= 
bilizacji, awansów i t. d. 

P. premjer zainteresował się żywo 
powyższemi postulatami i oświadczył 
m. in, że obecnie będą przywróco- 
ne pobory grudniowe. 

Następnie delegacja udała się do 
p. Prezydenta Rzplitej, któremu 
złożyła hołd w imieniu związków, 
podkreślając, że reprezentują one 
110 tys. zorganizowanych urzędni- 
ków. 

P. Prezydent podziękował delega- 
cji w serdecznych słowach i wyraził 
nadzieję, że będzie nadal utrzyma- 
ny rawiązany dziś kontakt pomię- 
dzy nawą państwa a ogółem urzę- 
dników. 

Delegacja apelowała jeszcze do p. 
Prezydenta o zainteresowanie się 
sferami pracującej inteligencji, na 
co p. Prezydent odpowiedział, iż po-- 
stulaty jej doskonale rozumie. 

Delegacja Związku Strzelech. W Estonfi 
Na dzień 20 i 21 bm. tj. na święto 

  

Samoobrony estońskiej, która jest - 
odpowiednikiem Związku Strzelec- 
kiego w Polsce, wyjechała delegacja 
strzelecka, złożona z panów: kpt. re- 
zerwy Kobylińskiego, red. Takiego i 
por. Drzewieckiego. 

Delegacja zatrzymała się jeden 
dzień w Rydze, gdzie połączyła się 
z delegacią pokrewną Straży Narodo- 
wej łotewskiej, z którą udała się dnia 
Ea do Tallina. 

czasie powitania delegacji kom- 
panja honorowa Samoobrony prezen- 
towała broń, przy dzwiękach hymnu 
narodowego. Przed dworcem  Ocze- 
kiwały liczne delegacje z całej Estonii, 
przybyłe na igrzyska oraz tłumy ze- 
branej publiczności. Uroczystość trwa- 
ła dwa dni, obejmując program za- 
wodów  wojskowo-sportowych oraz 
narodowej olimpjady. Delegacja pol- 
ska, jak i delegacje Finlandji i Łotwy, 
przyjmowane były nadzwyczaj ser 
decznie. 550 

Minister wojny gen. Soot przyjął 
delegację bankietem, na którym był 
obecny korpus dyplomatyczny państw, 
z których przybyły delegacje. 

Po uroczystościach poseł polski 
w Estonji wydał obiad, na który oprócz 
polskiej delegacji został zaproszony 
sztab estońskiej Samoobrony. 

Delegacja polska zaprosiła dele- 
gacje Finlandji, Estonji i Łotwy na 
uroczystość „marszu szlakiem kad- 
rówki* do Krakowa i Kielc 6-go 
sierpnia rb. 

  

Hołd mahometan polskich dla p. Pre- 
Zydenta. 

Pod nieobecność muftiego Szynkie- 
wicza, który bawi na kongresie mu- 

zułmańskim w Kairze, zastępca muf- 

tiego Romanowicz wystosował do p. 

Prezydenta Rzeczypospolitej następu- 

jącą depeszę: „Kościół muzułmański 

w Polsce w imieniu ludności tatar- 

skiej przesyła p. Prezydentowi Rze- 

czypospolitej wyrazy czci i wierności". 

Wśród pism. 
— Głos Prowincji. Dwutygodnik, po- 

święcony sprawom społeczno-gospodarczym 
i kulturalno-oświatowym. Wychodzi w Lan- 
dwarowie 1 i 15 każdego miesiąca. Ukazał 
się l-szy numer miejscowego pisma oma- 
wiającego sprawy lokalne, okolicy. Kultu- 
ralne zamierzenia różnych zespołów spo- 
łeczno-artystycznych, oraz artykuł wstępny 
i wiadomości ze świata. Powitać nalęży z 
całą życzliwością poczynania naszych sił 
rowincionałnych w wypowiadaniu się na 
amach własnej prasy. 

  

  

życie samo wskaże drogi, jakiemi 
sztuka polska dalej kroczyć będzie. 
Nie zabiją jej nawet fabryki i ma- 
szyny. Wszak maszyna jest niejako 
dalszym rozwojem narzędzia; tylko 
przez zbyt szybki rozwój i skompli- 
kowany ustrój tego narzędzia czło- 
wiek tworzący zatracił czucie mate- 
rjału obrabianego za jego pośredni- 
ctwem, a oszołomiony łatwością uży- 
cia tego tworzywa począł imitować 
zapomocą niego wytwory pracy гесл- 
nej. Zrozumienie i poszanowanie war- 
tości materjału i narzędzia nauczy 
nas „oddawać Bogu co boskie a ce- 
sarzowi co cesarskie*; wytwory ma- 
szynowe traktowane szczerze mogą 
mieć wartość zupełnie dodatnią pod 
względem estetycznym, nie przeszka- 
dzając rozwojowi sztuki tworzonej 
bezpośrednio ręką człowieka. 

Helena Schramówna. 
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Žycie gospodarcze. 
Kronika miejscowa. 

Delegaci wileńscy na ogólno-polski 
zjazd rzemieślniczy w Warszawie. 

W dniach 27, 28 i 29 czerwca od- 
będzie się w Warszawie z inicjatywy 
Centralnego Towarzystwa Rolniczego 
Ogólnopolski zjazd rzemieślniczy. Po- 
za ustawą rzemieślniczą i reteratem 
posła Wierzbickiego p. t. „Zasady 
gospodarki narodowej* przedmiotem 
obrad będą sprawy związane ze zmo- 
dyfikowaniem ustawodawstwa  rze- 
mieślniczego, jak również kwestje 
dotyczące podatków i świadczeń 
socjalnych, kredytów i t. p. 

Wilno reprezentowane będzie na 
powyższym zjeździe przez p.p. Ksa- 
werego Gorzuchowskiego podstarsze- 
go cechu jubilerów i Tomasza Kra- 
sowskiego starszego cechu jubilerów 
wybranych kilka dni temu na ogól- 
nem zebraniu cechów wileńskich. 

W sprawie wyjazdu robotników do 
Argentyny. 

Urząd Emigracyjny przy Mini- 
sterjum Pracy i Opieki Społecznej 

* wydał zarządzenie wstrzymujące wy- 
dawanie paszportów ulgowych dla 
emigrantów-rolników, wyjeżdżających 
do Argentyny za wyjątkiem, tych 
rodzin, których wszyscy członkowie 
mają ponad 15 lat ukończonych, lub 
sprowadzonych przez Jewish Coloni- 
sation Association, 

Rozporządzenie to. nastąpiło na 
skutek braku pracy w Argentynie dla 
młodocianych. (z) 

W sprawie pobierania dodatkowe- 
go podatku komunalnego do państw. 

pod. gruntowego. 
Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
wydało wyjaśnienie tut. województwu, 
iż nie godzi się by sejmiki wojewódz- 
kie pobierały podwyższoną normę po- 
datków komunalnego do państwowe- 
go podatku gruntowego za I pėlr. 
1926 r. przez własne organy. Wymiar 
i pobieranie dodatku komunalnego do 
podatków państwowych mają ustalić 
Izby Skarbowe, (z) 

Zmniejszenie podatku obrotowego 
dla przedsiębiorstw hurtowych. 
Ministerjum Skarbu zawiadomiło 

- Izbę Skarbową w Wilnie, iż podatek 

obrotowy dla hurtownych przedsię- 
biorstw artykułów pierwszej potrzeby 
został zmniejszony do 1 proc. Doty- 
czy to także przedsiębiorstw, nie 
prowadzących ksiąg handlowych w 
2 ej połowie r. 1925 r. 

Ze Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan. 

Stowarzyszenie Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie in- 
formuje swych członków, iż godziny 
urzędowania ustalone zostały w go- 
dzinach rannych od 9—11 i popołud- 
niu od 5—9-ej wiecz. 5 

W godzinach powyższych Sekre- 
tarjat , lokalu Stowarzyszenia  (Ba- 
kszta 7) załatwia wszelkie sprawy ze 
Stowarzyszeniem związane. 

Kronika krajowa. 

Rokowania polsko - gdańskie w 
sprawach celnych i handlu zagra- 

nicznego. 

GDANSK 24. VI. Pat. Wezoraj za- 
kończyły się tu po sześciodniowym 
trwaniu rokowania polsko-gdańskie w 
sprawach celnych i handlu zagranicz- 
nego. 

Przewodniczący delegacji polskiej 
prezes Rasiński i przewodniczący de- 
legacji gdańskiej sen. Volkmann pod- 
pisali w dniu wczorajszym dwie dal- 
sze umowy, z których jedna dotyczy 
obowiązku stemplowania podań w 
sprawach celnych, druga — uiszcza- 
nia opłat manipulacyjnych. 

Delegacja gdańska poruszyła w 
toku rokowań cały szereg spraw, 
między innemi sprawę ustalenia no- 
węgo klucza podziału dochodów cel- 
nych isprawę monopolu tytoniowego. 

Delegacja polska wyraziła goto- 
wość poczynienia potrzebnych kroków 
celem umożliwienia dalszych rokowań 
w tych sprawach. 

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

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 10,00 10,02 9,98 
Funty szterlingi 48,76 48,88 48,64 

Ii. Monety 
Ruble złote 5.35 
Ruble srebrne 3,4. 3 

Na czarnej giełdzie w Wilnie dnia 24-VI 
płacono za dolar 10,25 

Z ZAGRANICY. 
Po plebiscycie w Niemczech. 

BERLIN 24-VI. (Pat). W komisji 
prawniczej Reichstagu, która jak wia- 
domo rozpatruje kwestję rządowego 
projektu kompromisowego w sprawie 
odszkodowań dla byłych dynastyj, 
doszło do. znamiennego incydentu; 
a mianowicie wniosek socjaldemo- 

-kratyczny o skreślenie odszkodowań 
z tytułu listy cywilnej, dotacji dla ko- 
rony i innych podobnych rent, został 
głosami socjaldemokratów, demokra- 
tów, centrum i niemieckiej partji ш- 
dowej przyjęty W kołach parlamen- 
łarnych uważają ten wynik glosowa- 
nia za korzystny dla obecnej sytuacji. 

Rozruchy w ladjach Wschodnich. 

DELPHI, 24-VI. Pat. Z okazji 
święta muzułmańskiego przyszło tu 
dziś rano do zaburzeń. 

Dotychczas brak szczegółowych 
danych o ofiarach rozruchów. W tej 
chwili sytuacja jest opanowana. 

Żołnierze angielscy pełnią straż 
na głównych ulicach, Samochody pan- 
cerne i oddziały kawalerji patrolują 
po mieście. 

DELPHI, 24-VI, Pat. Ofiarami 
dzisiejszych rozruchów padli; jeden 
Hindus, którego zasztyletowano w po- 
bliżu meczetu oraz 48 osoby lżej lub 
ciężej ranne. 

Pośród rannych znajduje się je- 
den sierżant policyjny, 14 Hindusów 
oraz 28 mahometan. Władze miejsco- 
we zabroniły wszelkiego rodzaju ze- 
brań z udziałem powyżej 5 osób. Od- 
działy wojskowe pozostają w ostrym 
pogotowiu. 

Nowe krwawe starcia z wahabitami 

LONDYN, 24.VI. (Pat.). W pobli- 
żu Mekki doszło do starcia między 
grupą pielgrzymów egipskich a waha- 
bitami, przyczem zostało zabitych 33 
wahabitów. 

Król Ibn-Seud musiał osobiście 
interwenjować, aby 'przeszkodzič dal- 
szym starciom między wahabitami a 
pielgrzymami, którzy oświadczyli się 
solidarnie za egipcjanami. 

Powrót śmiałego lotnika duńskiego 

KOPENHAGA, 24.VI. Pat. Duński 
lotnik kapitan Botwed, który w kwie- 
tniu r. b. rozpoczął lot z Kopenhagi 
do Tokio, powrócił wczoraj do Ko- 
penhagi. 

Botwed odbył drogę przez Indje 

długości 20 tys. km. w ciągu 112 go- 
dzin. Powrotną drogę z Tokio przez 
Syberję przeleciał w 8 dni. W Ko- 
penhadze Botweda powitały owacyj- 
nie tłumy publiczności. 

Dalsze aresztowania zamachowców 
na życie prezydenta republiki 

Tureckiej. 
ANGORA, 24.VI (Pat.). W całym 

kraju odbywają się w dalszym ciągu 
demonstracje przeciwko spiskowcom. 

Aresztowano wszystkich posłów i 
członków partji postępowej. Areszto- 
wania osób skompromitowanych trwa- 
ją w dalszym ciągu. 

Dziś rozpoczyna się proces prze- 
ciwko osobom wmieszanym w spisek 
na życie prezydenta republiki. 

Zgodna polityka Buigarji i Jugo- 
slawji. 

BIAŁOGRÓD. 24.VI. Pat. Wczo- 
raj popołudniu przybył tu w drodze 
z Paryża do Sofji minister spraw za- 
granicznych Burow. 

Odbył on dłuższą kenferenoję Z 
ministrem Nincziczem poczem  przy- 
jął dziennikarzy, wobec których 
oświadczył, iż na konferencji z mini- 
strem Nincziczem mógł ponownie 
stwierdzić, że polityka Bułgarji i Ju- 
gosławji jest zgodnai że mimo przejś- 
ciowych nieporozumień niezbędnem 
jest wytrwałe dążenie do zbliżenia 
obu narodów. | 

Zbliženiu temu nic nie stoi na 
przeszkodzie. 

Katastrofalna ulewa w Budapeszcie 

BUDAPESZT, 24.VI. (Pat.). Wczo- 
raj nawiedziła Budapeszt katastrofalna 
ulewa, spowodowana oberwaniem się 
chmury, wyrządzając w mieście liczne 
szkody, Wiele rodzin musiano prze- 
siedlič. Komunikacja tramwajowa zo- 
stała przerwana. Straż pożarna inter- 
wenjowała w 600 wypadkach. O po- 
dobnej katastrofie donoszą z Mohaca. 

—777-77————>——-——3——>———>———— 

Nowy prymas polski. 

RZYM, 24.VI. (Pat.). Na dzisiej- 
szym konsystorzu tajnym Ojciec Świę- 
ty prekonizował biskupa Hlonda 
arcybiskupem metropolitą Gnież- 
nieńsko-Poznańskim. Biskupa Jabł- 
rzykowskiego — arcybiskupem me- 
tropolitą Wileńskim, biskupa Łu- 
komskiego — biskupem Łomżyńskim 
ks. Licheckiego — biskupem Śląskim. 

Następnie w obecności Ojca Św. 
kardynał Bisletti nadał /prokuratorom 
paljusze metropolitalne dla arcybisku- 
pów Hlonda i Jabłrzykowskiego. 

Dok R W TOBZBON 

Walne zebranie Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

Onegdaj odbyło się przy ul. Le- 
lewela, z udziałem licznie zgroma- 
dzonych członków, doroczne posie- 
dzenie, w celu wysłuchania sprawo- 
zdania z całorocznej działalności i 
obrania nowego Zarządu. 

Zagail zebrasie Dr. Zahorski, po- 
czem uczczono przez powstanie pa- 
mięć zmarłych członków: Dr. Zie- 
mackiego, Dr. Kiewlicza, Wł. Mickie- 
wieza, Dr. Bielińskiego i kilku in- 
nych. Na przewodniczącego obrano 
Dr. Opoczyńskiego. Protokuł z ostat- 
niego zebrania odczytał p. Narwojsz, 
poczem prof. Kościałkowski zaznajo- 
mił zebranych z działalnością Towa- 
rzystwa za rok 1925/26. Każdy dział 
był zreferowany przez swego refe- 
renta, a mianowicie składali sprawo- 
zdania prof. Pigoń, prof. Dziewulski, 
rek. Parczewski, Dr. Czarkowski za- 
znajamiał nas o stanie Bibijoteki i 
otrzymanych  darach, dr. Zahorski 
o zbiorach w ogólności, sprawozda- 
nie Komisji Rewizyjnej odczytał dr. 
Mienieki. 

Wybrano następnie członków ho- 
norowych: Wł. Bełzę, dr. Balcera, 
prof. Finkla i Aleksandra Kraushara 
% okazji jego niezwykłego jubileuszu 
literackiege, obejmującego 65 lat 
pracy literacko - publicystycznej. Po- 
tem przez aklamację wyrażono votum 
zaufania dotychczasowemu Zarządowi 
j tylko na miejsce ustępującego prof, 
W. Staniewieza, powołano dr. Jodzie- 
wicza. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano 
prof. Lande, Mienickiego i Zawadz- 
kiego, poczem nastąpiły wolne wnioski. 

Przemawiał dr. Szmurło 0 upo- 
rządkowaniu chodnika przed gmachem 
Tow. Przyjaciół Nauk, gdyż służy on 
za plac gier dla łobuzów ulicznych, 
wybijających okna w gmachu, następ- 
nie była mowa o zalegających w 0- 
płacie składek, tej stałej bolączki na- 
szych Stowarzyszeń, uznano Za sto- 
sowne posyłanie woźnego do domów 
z kwitarjuszem, oraz rozsyłanie Za- 
proszeń na posiedzenia na które zbyt 
mało ezłonków uczęszcza, Wyłoniła 
się potrzeba Komitetu Finansowego 
pomocniczago do którego zostali wy- 
brani: (prof. Eiger, (wnioskodawca), 
wojewoda Raczkiewicz, J. E. biskup 
Bandurski. dyr. Milkiewiez, dyr. Ma- 
lecki, prof. Pigoń, prof. Szmurło, ks. 
Maciejewicz. 

Sprawa funduszów Towarzystwa 
nie przedstawiała by się tak bardzo 
smutnie, gdyby nie dług Banku Ziem- 
skiego. Instytucja ta dopomina się 
o 1000 zł. z taką natarczywością, że 
aż chciała licytować gmach przy ul. 
Lelewela, (ale bo i Państwo Polskie 
wystawiał przecie na licytację Bank 
Ziemski). 

Zdawało by się że tak niewielką 
dla Banku sumę, a dużo znaczącą dla 
Tow. Przyj. Nauk mógłby Bank Ziem- 
ski darować instytucji kulturalnej, 
jednej z najstarszej u nas, a której 
sfery ziemiańskie nie popierają obec- 
nie wcale, zbyt monarchistyczną agi- 
tacją pochłonięte. Brak miejsca nie 
pozwala rozwodzić się nad tym fak- 
tem, nie przynoszącym chwały nasze- 
mu ziemiaństwu. H. R. 

Z całej Polski 
Wystawa wynalazków. 

Wystawa wynalazków została ot- 
warta dn. 19 bm. w obecności p. wi- 
ce-ministra dr. F. Doleżała, marszał- 
ka Trąmpczyńskiego, posłów Wierzbie- 
kiego i Drewnowskiego, oraz licznych 
przedstawicieli władz rządowych, woj- 
skowości, nauki, dyplomacji, prasy i 
zaproszonych gości. W ciągu pierw- 
szych dni przewinęło się przez wy- 
stawę przeszło 9 tysięcy zwiedza- 
jących. Wielka ilość wystawionych 
eksponatów, oraz ich różnorodność jest 
dużą atrakcją dla publiczności war- 
szawskiej. Ciekawą jest maszyna „Hu- 
ragan* polskiej konstrukcji, która 
usuwając walce i kamienie młyń- 
skie stworzy prawdziwy przewrót w 
dziedzinie przemysłu. Dowcipnie skon- 
struowany jest statek p. Knoroza do 
pogłębiania rzek. Firma „Wos* wy- 
stawiła drzwi, zabezpieczające miesz- 
kania przed włamaniem, zaś firma 
„Litwin i S-ka* demonstruje kasety, 
chroniące przed złodziejami przy po- 
pomocy aparatu rtęciowego, 

Firma  Lebiedziński wystawiła 
aparaty projekcyjne „Liliput* inż. 
Śliwińskiego, pożyteczne dla szkół. 

Dla uprzyjemniania zwiedzającym 
czasu urządzane są liczne konkursy, 
odczyty i pogadanki. 

Firma „Pathe Baby* codziennie 
urządza zdjęcia filmowe dla pań, pi- 
lot Woyno demonstruje lot modeli 
samolotowych, firma „A. E. G.* odku- 
rza wszystkich. 

Na sali odczytowej odbywają się 
ciekawe odczyty popularne ze wszyst- 
kich dziedzin. 

Potężne „gigantofony* nadają au- 
dycje warszawskiego „broadcastingu*. 

Jednym słowem wystawa przed- 
stawia się okazale i jest ciekawą. 
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Przestroga! 
Okazały się w handlu naśladownictwa 

lubianej namiastki kawy ziarnistej 

ENRILO 
w takich samych kostkach i łudząco podob- 

nych etykietach. Aby Pani otrzymała praw= 

dziwą namiastkę kawy „Enrilo*%, prosimy 

przyjmować tylko te pakiety, na których uwi- 

doczniony jest znak fabryczny „młynek do 

kawy“ i miano wyłącznych wytwórców 

Henryka Francka Synowie 
S.A. 

Skawina - Kraków. 

  

  

Nowy Senat Akademji Wszechnicy 
Jagielońskiej. 

KRAKÓW 24, VI. Pat. Rektorem 
Uniwersytetu Jagielońskiego na rok 
1926/27 wybrano prof. dr. Leona 
Marchlewskiego. Dziekanem wydziału 
teologicznego — ks. Archutowskiego, 
wydziału prawnego — dr. Stanisława 
Estreichera, lekarskiego — dr. Rosne- 
ra, filozoficznego — dr. Wacława So- 

bieskiego, agronomicznego — dr. Ro- 
gozińskiego. 

Wycieczka węgierska do Polski. 

KRAKÓW 24. VI. Pat. Jak dono- 
si „Ilustrowany Kurjer Codzienny* w 
pierwszych dniach lipca przybywa do 
Polski grupa węgierskiego klubu 
„Patria”, składająca się z wybitnych 
literatów, dziennikarzy i artystów. 
Według ustalonego programu goście 
węgierscy zabawią w Krakowie dwa 
dni. 

W celu ich przyjęcia został utwo- 
rzony specjalny komitet. 

  

KRONIKA. 
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Teatr i muzyka. 
— Występy Warszawskiej Operetki 

„Nowości* w Wilnie w Teatrze Letnim. 
W sobotę 20 bm. wystąpi w Teatrze Letnim, 
po raz pierwszy w tym sezonie, gwiazda 
sceny polskiej, p. Elna Gistedt na czele 
zespołu najlepszych sił warszawskich. Wy- 
stępy uroczej szwedki, oraz fenomenalnej 
artystki, cieszą się wszędzie nadzwyczajnem 
owodzeniem. Po tryumfach w Warszawie, 

krakowie, i ostatnio na Pomorzu, w prze- 
jeździe na gościnne występy do Finlandji, 
pani Elna Gistedt wystąpi kilkakrotnie w 
ostatnich nowościach repertuaru warszaw- 
skiego w otoczeniu takich sił jak: Mieczy- 
sław Dowmunt, Marjan Domosławski (dłu- 
goletni reżyser teatru „Nowości* w War- 
szawie), Wacław Zdanowicz, Gustaw Cybul- 
ski, Józef Winiaszkiewicz, Jan Czapski, mło- 
da utalentowana wodewilistka Pola Mile- 
wska i inni. Przedstawienia zapoczątkuje 
wybitna operetka Gronichstaedtena „Orłow*, 
posiadająca piękną muzykę o wyższej war- 
tości, oraz Obfitująca w sceny tryskające 
humorem i werwą. Akcja — osnuta na tle 
emigracji arystokracji rosyjskiej w Amery- 
ce. Występy p. Elny Gistedt, jak i lat ubie- 
głych Osiąfną całkowity sukces artystyczny, 
Ściągając licznych wielbicieli jej talentu. 
Przy pulpicie kapelmistrz teatru „Nowości”-- 
p. Stanisław Nawrot. Bilety nabywać można 
w kasie zamawiań (Teatr Polski „Lutnia*) 
11 — I i 3 — 9 wiecz. 

— Pożegnalny występ M. Erdenko w 
ogrodzie po-Bernardyńskim. Jutro, w s0- 
botę odbędzie się wielki koncert wileńskiej 
orkiestry symfonicznej z pożegnalnym wy- 
stępem znakomitego skrzypka-wirtuoza Mi- 
chała Erdenko, który niebawem opuszcza 
Wilno. у 

W programie wybitniejsze kompozycje 
PUB Gyrygile Mikołaj Salnicki. 

OSOBISTE. 

— Wyjazd p. gen. Pożerskiego. 
W dniu wezorajszym wyjechał do 
Grodna i Warszawy w sprawach służ- 

bowych gen. Pożerski. 
Obowiązki komendanta garnizonu 

Wileńskiego czasowo pełnić będzie 

gen. Kubin. (J) 
MIEJSKA. 

— Przebrukowanie ul. 3-g0 ma- 
ja. Magistrat m. Wilna przystąpił do 
przebrukowania i uregu/owania ulicy 
8-go Maja. Roboty, jak zapowiada 
Magistrat potrwają kilka dni. Spo- 
dziewać się jednak należy, iż utartym 

zwyczajem roboty te trwać będą kil- 
ka miesięcy. Oby to już było ostatnia 
robota obecnego Magistrata. (z) 

— W Magistracie wszystko w 
porządku... W związku z szerzony- 
mi ostatnio pogłoskami o tem, iż. oj- 
cowie miasta Wilna (Magistrat) mają 
złożyć swe mandaty na ręce p. wo- 
jewody wileńskiego dla przekazania 
zarządu miasta komisarzowi komunal- 
nemu i w związku z notatkami ży- 
dowskiej prasy o podaniu mówców z 
wiecu P. P. 8. w sali Heljos do są- 
-du przez obrażonych członków magi- 
stratu dotkniętych rzeczową oceną 
ich działalności gospodarczej w Ma- 
gistracie — przedstawiciele prasy 
miejscowej udali się w tej sprawie 
do p. prezydenta Bańkowskiego. P, 
Bańkowski na zapytania przedstawi- 
cieli prasy oświadczył, iż żaden z 
członków Magistratu nawet nie myśli 
składać mandatu na ręce p. wojewo- 
dy, co zaś do wiecu P. P. S. — to 
Magistrat nie interesuje się tym wie- 
cem i wogóle mu nic nie wiadomo o 
jego uchwałach. 

Według więc p. Bańkowskiego w 
Magistracie jest wszystko w porząd- 
ku. A jednak — zdaje się — że coś - 
się popsuło w państwie duńskiem. (z) ° 

SPRAWY SZKOLNE. | 

— Egzaminy nadzwyczajne (dla 
eksternistów) w zakresie pełnego - 
kursu siedmioklasowej szkoły pow- 
szechnej rozpoczną się we środę dn. 
80 czerwca 1926 r. o godz. 8 pop. w 
lokalu szkoły powszechnej Nr. 21 w 
Wilnie przy ul. Mała Pohulanka 11 
(Gmach Gimnazjum Zygmunta Augu- 

sta). &* 
Zwraca się uwagę kandydatów na 

$ 2 rozporządzenia Ministra W. R.i - 
O. P. z 81 marca 1926 r. Nr 1-4818/26' 
(Dz. Urz. Ministerstwa W. R. i 0. P. 
z 1.V1.1926 r. Nr 9 poz. 100). 

SPRAWY URZĘDNICZE. 

— Pensje urzędnicze w lipcu. 
Wszystkie urzędy państwowe otrzy- 
mały od władz centralnych polecenie 
sporządzenia list płacy dla urzędni- 
ków i funkejonarjuszów państwowych 
według norm z grudnia 1925 roku. 
Tem samem mnożna na miesiąc lipiec 
wynosić będzie 48 punkty. (2) 
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WOJSKOWA 

— Ujednostajnienie poboru re- 
kruta. Ministerjum Spraw Wew- 

nętrznych rozesłało okólnik do posz- 

czególnych wojewodów polecający im 
przedstawić swe wnioski i spostrze- 
żenia co do strony wykonawczej u- 
stawy o poborze rekruta, Zarządze- 
nie to ma na celu ujednostajnienie 
praktyki w poborze rekruta, gdyż do- 
tyehczas w każdym. okręgu inaczej 
ta ustawa była wykonywaną. (2) 

— Obliczenie emerytury dla b. 
zawodowych wojskowych. Ministe- 
rjum Spraw Wewnętrznych w poro- 
zumieniu z  Ministerjum Skarbu 
wyjaśniło, iż przy obliczaniu wysługi 
emerytalnej b. zawodowych wojsko- 
wych wojska polskiego, należy zali- 
ozać podwójnie do wysługi emerytal- 
nej czas przesłużony podczas wojny 
w wojsku polskim od 1 listopada 
1918 r. do 18 października 1920 t. j. 
od dnia odzyskania przez państwo 
polskie niepodległości do dnia zawie- 
szenia broni i to bez względu na to 
czy służba pełniona była na froncie, 
czy poza frontem. (z) 

— Przepisy dla mężczyzn wy- 
jeżdżających zagranicę. Ponieważ 
prowadzenie ewidencji wojskowej 
obywateli polskich, przebywających 
zagranicą napotyka na trudności, gdyż 
zainteresowani tłumaczą się, iż wła- 
dze administracyjne w kraju zatrzy- 
mują im dokumenty wojskowe—Mini- 
sterjum Spraw Wewnętrznych wy- 
dało okólnik, opiewający, iż doku- 
mentów wojskowych nie nałeży od- 
bierać przy wydawaniu paszportów 
zagranicznych, natomiast mają być 
wraz z paszportami wręczone ich 
właścicielom instrukcje stwierdzające 
iż: 1) osoby, należące do rezerwy i 
do pospolitego ruszenia przebywają- 
ce zagranicą obowiązane są w ciągu 
dni 14 od chwili opuszczenia swego 
dotychczasowego miejsca zamieszka- 
nia zgłosić się w urzędzie konsular- 
nym, 2) zgłoszenia mogą być ustne i 
piśmienne, 3) mają być _ badane 
czy dana osoba posiada dokument 
wojskowy, czy nie, 4) w razie nie 
przedstawienia dokumentu wojskowe- 
go obowiązany jest podać: stopień 
wojskowy, imię, nazwisko, miejsce i 
datę urodzenia, przynależność do PKU. 
stosunek do ay wojskowej, ro- 
dzaj broni, nr. i datę wystawienia 
dokumentu wojskowego i (dokładny 
adres miejsca zamieszkania. 

Powyższe pouczenie winien mieć 
przy sobie każdy wyjeżdżający zagra- 
nieę mężczyzna w paszporcie, (z) 

SAMORZĄDOWA. 

— Z posiedzenia wydziału po- 
wiatowego sejmiku Wileńsko-Troc- 
kiego. Onegdaj odbyło się w domu 
przy ul. Wileńskiej kolejne posiedze- 
nie wydziału powiatowego Sejmiku 
Wileńsko-Trockiego. 

W związku z wstrzymaniem przez 
Ministerjum Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego kredytów dla 
tut. Kuratorjum Szkolnego, jako sub- 
sydjum na budowę gmachów szkolnych 
w poszczególnych gminach — wydział 
powiatowy dla ukończenia budowy 
rozpoczętego gmachu szkolnego wya- 
sygnował dla gminy rzeszańskiej 2000 
złotych. 

Ponieważ pertraktacje wydziału z 
Bankiem Komunalnym w Warszawie 
i z Bankiem Gospodarstwa Krajowe- 
go w sprawie 60.000 złotych pożycz- 
ki na roboty drogowe w powiecie nie 

dały pożądanego rezultatu — posta- 
nowiono zabiegać o tę pożyczkę w 
innych instytucjach finansowych. 

Po uchwaleniu przejęcia przez wy- 
dział powiatowy zarządu gospodarcze- 
go ochronki w Czarnym Borze, który 
dotychczas był w rękach sióstr Ur- 
szulanek — posiedzenie wydziału z0- 
stało zakończone. 

Następne posiedzenie wydziału od- 
będzie się w dniu 3 lipca b. r. (z) 

WYCIECZKI. 

— Krajoznawcza wycieczka. W 
dniu 28 bm. przyjechała do Wilna 
wycieczka krajoznawcza z Grodzień- 
skiego państwowego żeńskiego semi- 
narjum dla naucziyceli. Wycieczka 
w dniu wczorajszym zwiedziła za- 
bytki naszego miasta (J) 

U BIAŁORUSINOW 

— Zjazd biaż. nie jest odłożony. 
Wiadomość, która się ukazała w 

onegdajszym numerze naszego .pisma 
o odłożeniu zjazdu białor. do 23 
lipca r. b. okazała się mylną; Zjazd 
Białorusi Zachodniej odbędzie się we 
wskazanym terminie t. j. 27 b. m. w 
niedzielę w lokalu hotelu „Palace“ 
(Róg Niemieckiej i Wielkiej). 

Część delegatów już przybyła. 
Program obrad podany w dniu 

zjazdu. (—n). : 
— Bialor. kursy nauczycielskie. 
Z inicjatywy T-stwa Białor. Szkoły 

w Radoszkowiczach i za zezwoleniem 
Kuratora Wil. Okr. Szk. przy gim- 
nazjum białor. w Radoszkowiczach z 
początkiem lipca r. b. powstają kursy 
nauczycielskie dla nauczycieli — Bia- 
"Torusinėw. 

Program kursėw obejmuje poloni- 
stykę (kurs początkowy i końcowy 
według programu Min. Ośw.), oraz 
białorusoznawstwo. 

Celem kursów jest zdobycie przez 
nauczycieli białor.. wymaganych przez 
Kuratorjum — kwalifikacji. (—n) 
"— Protesty Z okazji umieszcze- 

nia w „Białor. Słowie* enuncjacji, 
uwłaszczających godności znanego 
działacza białor. A. Łuckiewicza, (w 
ich części zasadniczej co prawda zde- 
mentowanych przez tego ostatniego) 
młodzież biaroruska: akademicka w 
Pradze Czeskiej i Wilnie, oraz gim- 
nazjalna w Wilnie, — ogłosiły na ła- 
mach „Biał. Sprawy" protesty, stając 
w obronie p. Ł. : 

Obecnie jednak „Biełor. Krynica* 
zamieściła sprostowanie akademickiej 
grupy narodowej młodzieży biator. 
w Pradze, stanowiącej tam większość 
która to młodzież stwierdza iż od u- 
działu w proteście wstrzymała się nie 
dla tego by się nie solidaryzowała z 
tą akcją, lecz jedynie na skutek bol- 
szewickiego tonu w którym zredago- 
wał protest nieliczny odłam komuni- 
zujący białor. młodzieży akademickiej 
w Pradze. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Zakończenie roku szkolnego 
w żyd. gimnazjum realnem. Kilka 
dni temu odbyła się uroczystość w 
żydowskiem gimnazjum realnem z 
powodu zakończenia roku szkolnego. 

Obszerne przemówienie wygłosił 
dyrektor p. Jaszuński, podkreślając 
iż gimnazjum, pomimo przeszkód, 
stale się pomyślnie rozwija i już 
niedaleki jest czas, gdy zostanie ono 
równouprawnione z polskiemi szko- 
łami średniemi. Następnie abiturjenci 
Abramowicz, Rachlin i Boruchowicz 

ŻAL 

odczytali pismienne prace z litera- 
tury polskiej, żydowskiej i powszech- 
nej. 

<Pozsie przemawiali w imieniu 
Centralnego Żydowskiego Komitetu 
Oświaty p. B. Kahan i p. Ch. Walt 
imieniem Komitetu Rodzicielskiego, 
poczem rozdano 82 abiturjentem 
świadectwa ukończenia gimnazjum. 

— Z działalności Żydowskiego 
Komitetu Pomocy Bezrobotnym. 
Na ostatniem posiedzeniu Centralne- 
go Żydowskiego Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym odczytane zostało spra- 
wozdanie, dotyczące działalności Ko- 
mitetu w czasach ostatnich. 

„ Komitetowi Pomocy Bezrobotnym 
Żydom udało się zatrudnić przy ro- 
botach podmiejskich, przy wyrębie 
lasu i kanalizacji miejskiej 200 bez- 
robotnych żydów. 

Kuchnia tegoż Komitetu przezna- 
czona dla zubożałego mieszczaństwa 
wydaje 500 obiadów dziennie. 

Obszerną dyskusję wywołała spra- 
wa czy Komitet ma więcej uwagi 
zwracać na pomoc produkcyjną czy 
zaś filantropijną. Uchwały zasadniczej 
w tej sprawie nie powzięto, nato- 
miast postanowiono wydać kuchni 
200 dolarów, co umożliwi wydawanie 
większej ilości obiadów, resztę zaś 
funduszów przeznaczono na pomoce 
produkcyjną, podkreślając w ten spo- 
sób doniosłość pracy produkcyjnej 
dla zubożałego mieszczaństwa żydow- 
skiego. 

— Doroczne zebranie Związku 
Kupców i Przemysłowców Żydów. 
W niedzielę d. 20 bm. odbyło się w 
teatrze „Palace“ pod przewodnict- 
wem p. Jakóba Szeskina doroczne 
walne zebranie Związku Kupców i 
Przemysłowców Żydów. sprawozdanie 
ogólne odczytał prezes Związku p. 
Polak, dotyczące spraw podatkowych 
inż. S. Trocki, zaś w sprawach kul- 
turalno-oświatowych p. A. Zajdsznur. 

Między innemi uchwalono zwrócić 
się do władz z prośbąo: 1) obniżenie 
kary za zwłokę w uiszczaniu podat- 
ków z 4 procent do 1 ipół miesięcz- 
nie 2) usunięcie sekwestratorów bru- 
talnie odnoszących się do płatników 
8) rozszerzenie kompetencji lzb skar- 
bowych w sprawie umorzenia podat- 
ków poczynając od 500 do 1000 zł., 
4) wstrzymanie egzekucji za  zale- 
głości podatkowe u drobnych i zruj- 
nowanych płatników rzeczy domo- 
wych. 5) ustalenie dla przedmiotów 
pierwszej potrzeby podatek w wyso- 
kości 1 procentu od obrotu. 6) Zwol- 
nienia od podatku obrotowego IV ka- 
tegorję handlową. Uzupełniające wy- 
bory dały następujący rezultat. Do 
zarządu zostali wybrani: pp. A. Ol- 
kienicki, A. Polak, Sz. Akselrod, J. 
Gurewicz, Eljasz Zaks, N. Wajnsz- 
tejn i L. Trakeniski. 

Do komisji rewizyjnej—Sz. Hof- 
man, A. Zyskind i M. Sóbol. 

_ROŻNE. 
— Pomoc instytucji komunal- 

nych na oświatę polską we Francji. 
Prezes Zarządu Związku  Nauczyciel- 
stwa Polskiego w Lille we Francji 
zwrócił się do p. Wojewody Wileń- 
skiego z prośbą 0 poparcie przez 
Zarządy Związków komunalnych Wo- 
jewództwa Wileńskiego akcji pomocy 
materjalnej na cele oświatowe dla 
emigrantów polskich we Francji. (z) 

— Walka z jaglicą. Generalna 
Dyrekcja Służby Zdrowia zwróciła się 
do p. Wojewody Wileńskiego by na 
terenie woj. Wileńskiego prowadził 

"dało, zarządzenie, iż 

energiczną akcję w zwalczaniu jaglicy 
w zakładach szpitalnych. 

Akcja ta ma polegać na następu- 
jących zasadach: 

1. Usuwanie dzieci jaglicznych z 
zakładów opiekuńczych, 2. koncen- 
trowanie dzieci jaglicznych w specjał- 
nie na ten cel przeznaczonych zakła- 
dach opiekuńczych, 3. na poddawaniu 
zakładów opiekuńczych stałej kon- 
troli okulistycznej, 4. na podniesieniu 
hygienicznych urządzeń i 5. na sze- 
rzeniu propagandy jaglicznej w zakła- 
dach opiekuńczych i wśród ludności. 

Na 42.000 dzieci 5.000 jest cho- 
rych na jaglicę. (z) 

— W sprawie czynszu od dzier- 
żawionych gmachów państwowych. 
Ministerjum Robót Publicznych wy- 

użytkowcy b. 
szpitali państwowych i gmachów rzą- 
dowych winni w wyniku odnośnej 
bmowy najmu _ płacić czynsz 
ustawowy, którego wysokość nie mo- 
że być niższą od 5 proc. wartości 
danego objektu. Projekty umów 
winny urzędy wojewódzkie przesyłać 
do akceptacji wspomnianego Mini- 
sterjum. (z) . 

— Wianki wioślarskie, Wianki 
urządzone na Wilji przez Towarzyst- 
wo Wioślarskie wspólnie z Klubem 
Sportowem 3-go Pułku Saperów wy- 
padły nader efektownie.  Rzęsiście 
udekorowane i uilaminowane  przy- 
stanie z licznym korowodem udeko- 
rowanych łodzi, tworzyły istną czaro- 
dziejską bajkę nocy Świętojańskiej. 
Dekoracje łodzi były tak gustowne i 
efektowne, że doprawdy trudnym było 
wyróżnienie którejkolwiek z nich, na- 
leży jednak zaznaczyć wyjątkową po- 
mysłowość dekoracji łodzi D<ha Rew- 
kowskiego Józefa pod godłem T-wa 
Wioślarskiego w Wilnie. 

Demonstrowane wywrócenie łodzi 
na środku rzeki i jej ratowanie przez 
wioślarza p. Cepeusza było . bardzo 
zręczne i emocjonujące publiczność. 
Liczne wianki puszczane na wodę, 
promieniowały w lustrzanej fali na- 
szej Wilii zachwycająco. W skokach 
z trampoliny i popisach pływackich 
zasługują na wyróżnienie panowie: 
Wajs, Chojnicki i Józef Cepeusz. Ca- 
łość uroczystości „Wianków* w po- 
łączeniu z licznemi udatnemi rakie- 
tami i sztucznemi ogniami dała wi- 
dzom prawdziwie zadowolenie, to też 
nastrój panował nader miły. 

Z POGRANICZA. 

— Znalezienie sacharyny, W dniu 
18 b. m. w rejonie Rudziszki patrol 
K. O.P. zatrzymał niejakiego Dudę 
Jana mieszkańca wsi Stanisławówka— 
Kupczycha. Przeprowadzona rewizja 
doprowadziła do znalezienia 40 pa- 
czek sacharyny. (J) 

NADESŁANE. 

— Podaje się do wiadomości in- 
stytucji i osób zainteresowanych iż 
transport maszyn do czyszczenia sie- 
mienia lnianego (treszczotek) orygin. 
Szultego już nadszedł i jest do na- 
bycia w Składzie Rolniczym Zyg- 
munta Nagrodzkiego w Wilnie. 1006 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Zaginięcie. Józefa Mickiewiczowa 
(Szczęsna 27) zameldowała o zaginięciu 
córki Józefy lat 13, która 18 bm. wyszła z 
domu i dotychczas nie powróciła. (s) 

— Trup noworodka. 24 bm. w dole 
kloacznym (Szpitalna 4) został odnaleziony 
trup noworodka. 

— Kradzieże. Dnia 23-VI rb. z cmen- 
tarza przy kaplicy Ponarskiej nieznani spraw- 

sy skradli 25 metalowych wizerunkėw Chry- 
stusa. 

— Dn. 23-VI rb. w Biurze Budowla, 
Ludwika Rylskiego i z mieszkania BIS 
tnego przy ul. Mickiewicza skradziono r6- 
żne rzeczy na sumę 100 zł, Rzeczy odna- 
telonor 

-- legoż samego dnia Ryszardowi Bu- 
dyńcowi (Piłsudskiego 29) skradziono różne 
rzeczy na sumę 300 zł. 

Z sądów. 
Sprawa o szpiegostwo. 

W dniu dzisiejszym w Sądzie 
Okręgowym w Wilnie rozpatrywaną 
będzie znana afera szpiegowska. Na 
ławie oskarżonych zasiądą Owsiej 
Bermann, Icekson Ceszer, Icekson 
Motel i B. Baranow, oskarżeni za 
uprawianie szpiegostwa na rzecz 
Rosji Sowieckiej. Wspomniani oskar- 
żeni byli w stałym kontakcie z Cha- 
imem Lifszycem, znanym z całego 
szeregu afer szpiegowskich w roku 
1922 i 1923. Oskarżeni. uprawiali 
szpiegostwo pod przykrywką handlu 
pogranicznego pod dyrektywami na- 
czelnika Osobawo Posta Krupskiego. 

Rozprawa odbędzie się przy 
drzwiach zamkniętych. (2) 

Tępienie fałszywych prawników. 
W dniu, w którym oddaliśmy do druku 

notatkę p. t. „Wydrwigrosze*, wskazującą 
na plagę paru oszustów, jacy pod pretek- 
stem „pisania“ i „prowadzenia“ spraw Są- 
dowych wyłudzają od naiwnych wieśnia- 
ków, za pośrednictwem swych agentów pie- 
niądze—toczyła się w sądzie pokoju sprawa 
jednego z tych uzurpatorów godności pra- 
wnika Antoniego Maciejunasa i jego wspól- 
niczki „faktorki* Ewy Stankiewiczowej. 

Na wyżej wymienionych wniesiona była 
skarga zbiorowa kilku osób, które w porę 
się zorjentowały, że wpadły w matnię 
oszustów. 

Po przeprowadzeniu przewodu sądowe- 
go, w którym wzięło udział dwudziestu 
kilku świadków, Sędzia Pokoju p. Brand, 
wydał wyrok „na zasadzie art. 591 i 272, 
punkt 2 skazujący Antoniego Maciejunasa 
w 3 wypadkach na 3 miesiące więzienia, 
oraz koszta sądowe, 

Na takąż karę 3 miesięcy więzienia 
skazana została „naganiaczka* Ewa Stan- 
kiewiczowa, 

Gdy więc podniesione przez nas zarzu- 
ty znalazły pełne uzasadnienie przez wyrok 
sądowy, czas byłby wielki, aby prezydjum 
sądu, raz na zawsze, zabroniło uprawiania 
szantażu w gmachu Sądowyim, a zwłaszcza 
pociągnęło do odpowiedzialności tych woź- 
nych, którzy w pogoni za „dodatkowem* 
zarobkiem — różnym mętom, ze szkodą 
opinji palestry i magistratury idą na rękę. 
Z woźnych tych wyróżnia się, jako naj- 
wpływowszy „naganiacz" Maciejunasa Anto- 
ni Tymieł, pełniący „straż* u drzwi sądu 
przy ul. Ofiarn.j. (e8) 

  

  

Sport. 
Regaty Międzyklubowe w Wilnie. 

„ Miejscowy A.Z.$. zwrócił się do wileń- 
skich towarzystw włoślarskich z propozycją 
urządzenia w dniu 4 lipca rb. regat między= 
klubowych. Według posiadanych informacji 
kluby zgodziły się na propozycję A. Z. S., 
r:gaty więc dojdą prawdopodobnie do 
skutku. Z zadeklarowanych biegów mają 
odbyć się następujące: 

bieg scoullingów — obsadza W. T. W. 
iA. Z. S. ewent. Pogoń, bieg czwórek 
wprawnych—obsadza W. T. W., Pogoń, 3 p. 
sap i A. Z. S., bieg czwórek słabszych — 
3 p. sap. i A. Z. S., bieg czwórek pań — 
obsadza Pogoń, A. Z. $. I ewent. W. T. W. 

Rona dis też jest udział osady 
męskiej A. Z. S$. Warszawa. 

Podkreślić należy zgłoszenie W. T. W., 
które zapowiadając R poacią. w tym sa- 
mym dniu regat wewnętrznoklubowych, mo- 
gło jednocześnie zadeklarować osady do 
najważniejszych biegów regat międzykiubo- 
wych, (z) 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
  

Agentury „„Kurjera Wileńskiego'*: „R U Cc H" Księgarnie kolejowe, 
  

Budsław 
Spółdzielnia „Zgoda” 

Duniłowicze 
A. Szumski, sklep. 

Dzisna 
Spółdzielnia „Kotwica” 

Głębokie 
ul. Zamkowa 

A. Adler, a „Kultura“ 
ul. Žai 

Kowel 

mkowa. 
Kiosk czasopism „Polonja*, Łucka 7 

Krasne nad Uszą 
Sawicki Antoni, sklep spożywczy 

  

Landwarów 
Stanisław Gwiaździński, 

Koncesjowane Biuro Podań 

Lida 
W. Puchaczewskiego, Suwalska 46 
Salomon Matecki, Biuro dzienni- 

Księgarnia Wojskowa 

ków, ul. Suwalska. 

Mołodeczno 
Spółdzielnia wojskowa 

Nowe-Troki 
Mikołaj Popławski, 

Kawiarnia „Troczanka* 

Nowogródek 
Związek Kółek Rolnicz. 

Oszmiana 
Księgarnia Spółdzielcza Nauczy- 
cielstwa Polskiego Szkół Powsz., 

ul. Piłsudskiego 20 
  

Pińsk 
Księgarnia St. Bednarskiego.   Postawy 

Bańkowski Olgierd, Wileńska 7.     Stołpce 
Marjan Ziontek, stacja kolejowa   St. Święciany 

N. Tarasiejski, 
Drukarnia i Skład Apteczny.   Wilejka powiatowa 

Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66     

Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22 

Zajmująca treść | 

Wspaniała gra! 

    

lko w specjal- 
e zakazie 

Dziś premjera! Ostatnia nowość! 
Urocza ulubiennica publiczności 

Nilson „ow 

HONÓR RODZINY 
Baczność! 10 Starych П1 оао najnowszych fasonów 
KAPELUSZY iilcowych i słomkowych 

J. ŁAMA 
obok kościoła św. Kazimierza (wejście z bramy). 

2 

Lloyd Hughes 

damskich 
i męskich 

  

  

Od Administracji. Uprasza się Szan. Prenumeratorów miej- 
scowych o reklamowanie w wypadkach niedoręczania lub 
zbyt spóźnionego doręczania naszego pisma przez roznosicieli. 

Doris Kenyon, 
w dramacie życiowo- 
sensacyjnym w 8 akt. 

Kupię meble: 
szafę bibljoteczną, biurko, 
stoły do biura, krzesła, 

ffotele i t. d. 
Adresować do administr. 

piękna 

Anna 

  

+ BISKUPIEC 
ADA 

  

  

MUST OAS, 

KASJER ; 
potrzebny zaraz do Ogłoszenia 

Po wa. do 
redytowej. Kaucja Н „ 

10.000 21: wysnacana. | _ „MUKJETA Wileńskiego 
Tylko z poważnemi P t 
referencjami zgłaszać przyjmuje 
się do Domu H. - K. ib d: e 

„Zachęta”| na najbardziej 
Portowa 14, tel. 9-05 dogodnych   
  

  

ulica Wielka Nr 52/54 „Kurjera Wi." Arsenalska Przedstawicielstwo: Okaz jnie warunkach 

a RUDNICKA 25, telefon 3-78. s, y okowach 
0000000000000000 do sprzedania ewent. Kena“ 

P i an i na 3 ładne pokoje Pokó dówiniję” wydzierżawienia „Kurjera Wileńskiego 
К S 

= pa po geraca Od be Sapieży dn % = pianino towe Arsenalska 4. 
1 strojenie. Mickiewicza w ięci. c ® RE a 

m.9, ESTKO. 565 wa. śltrakowskiego Ica ——————— Ludwisarska 9-7. um 
  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń* sp. z ogr. odp. Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. Tel.8-93. Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz   

 


